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1. INLEIDING
Ook al zijn er grote variaties tussen de verschillende wijken, openbare ruimte is in een grootstad als Brussel
overal schaars goed. De vele inwoners maar ook de pendelaars dragen bij aan de bezetting van de ruimte met
bebouwing, mobiliteit, commerciële functies, … Door de stijgende bevolking blijft ook het aantal wagens groeien
in een reeds volgebouwd en volgeparkeerd Brussels Gewest. Naar schatting 70% van het Brussels grondgebied
is toegewijd aan de auto (parking en verkeer).4 Om deze bevolkingsgroei op te vangen worden de laatste
grondreserves aangesproken en worden nieuwe huisvestingsprojecten en wijken gepland.
Het Gewestelijke Duurzame Ontwikkelingsplan (2018) beschrijft deze en andere uitdagingen en hoe het gewest
hiermee dient om te gaan. Een voorwaarde bij nieuwe huisvestingsprojecten is bijvoorbeeld dat er een goede
ontsluiting is door het openbaar vervoer ‘zodat de bewoners zo min mogelijk de auto hoeven te gebruiken’. Ook
de aanwezigheid of ontwikkeling van andere vervoersmodi en mobiliteitsdiensten wordt vermeld.
De keuze om, meer specifiek, in te zetten op gedeelde mobiliteit zorgt ervoor dat de impact van het verkeer op
de ruimte drastisch zal dalen. Omwille van deze reden ijveren we dan ook sterk voor de integratie van gedeelde
mobiliteit in het ruimtebeleid en bij (her)ontwikkelingsprojecten. Hoewel dat niet betekent dat gedeelde
mobiliteit dé oplossing is voor alle problemen, is het een essentiële schakel voor de creatie van een betere
leefruimte.
Eerder al verscheen een versie van dit inspiratieboek op maat van het Vlaams Gewest. Door haar verschillende
wetgeving, maar ook door haar andere uitdagingen zoals hierboven beschreven, verdient het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een eigen inspiratieboek.

4

https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/de-mobiliteit-brussel/cijfers
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2. GEDEELDE MOBILITEIT: EEN DEEL VAN DE OPLOSSING
2.1 Autodelen
Bij autodelen maken meerdere huishoudens en/of rechtspersonen om beurt gebruik van één (of meer)
wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is.
Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een ander huishouden/rechtspersoon gebruikt worden. Grosso
modo kan je de initiatieven opdelen in het delen van privéwagens en autodelen georganiseerd door
autodeelaanbieders met een eigen wagenpark.

2.1.1 Aanbieders met eigen vloot
Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder
en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een
wagen, per kilometer en/of per tijd. Er zijn twee soorten. Er is het roundtrip autodelen waarbij de gebruiker
de deelwagen na de rit terug dient te brengen naar dezelfde standplaats (‘station based’) of naar dezelfde zone
(‘homezone based’) en is er is het free floating autodelen waarbij de deelwagen na afloop op een andere vaste
plaats (‘pool stations’) of gelijk waar (‘operational area’) in de stad kan achtergelaten worden. Bij free floating
autodelen dient de gebruiker te beschikken over een smartphone om de deelauto te lokaliseren.

Figuur 1: overzicht autodeelaanbieders met eigen vloot, oktober 2021
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2.2.2 Particulier autodelen
Het wagenbezit in het Brussels Gewest varieert erg per wijk en gaat van net iets meer dan 30% van de gezinnen
die over minstens één wagen beschikt in Sint-Joost-ten-Node tot bijna 70% van de gezinnen in Sint-PietersWoluwe. Gemiddeld gezien heeft 47% van de Brusselse huishoudens toegang tot minstens één wagen. 5Het delen
van deze privéwagens (of particulier autodelen) is dan ook een logische en eenvoudige stap om te starten met
autodelen. Dit kan op twee manieren.

Particulier kostendelend autodelen
Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende buurtbewoners
gebruikt in een, meestal kleinschalig, zelfstandig systeem. Een tweede belangrijk kenmerk is het kostendelend
principe. De eigenaar van de wagen maakt geen winst, maar krijgt de reële kostprijs van de wagen vergoed
per gedeelde kilometer. Ten derde is er bij dit type autodelen een grote mate van zelforganisatie en sociale
interactie, met eigen afspraken en regels. De wagen is eigendom van een lid van de autodeelgroep of kan in
mede-eigendom aangekocht zijn door meerdere leden van de groep.

Particulier autodelen naar marktprijs
Bij deze vorm van autodelen stellen bedrijven een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun eigen
wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform
huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze
opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand.

Figuur 2: Particulier autodelen in België, oktober 2021

5

2020 Statbel, Voertuigenpark
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2.2 Dekking autodelen in Brussel
Het ‘Evaluatierapport van de gewestelijke spreiding 2020’ 6betreffende autodelen van Parking.brussels ziet een
nog ongelijke verdeling van de autodeelstandplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij vooral
het centrum en de gemeenten van de eerste kroon goed bediend zijn, in tegenstelling tot de gemeenten van de
tweede kroon vooral ten westen van het kanaal. Het figuur hieronder geven een overzicht van het algemene
aanbod autodelen (figuur 3).

Figuur 3: De spreiding van deelwagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bron: www.autodelen.net, oktober
2021

6

Autodelen, Evaluatie van de gewestelijke spreiding 2020. 2021 [https://parking.brussels/sites/default/		
files/rapportcarsharing_2020_nl.pdf]
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2.3. Fietsdelen en micromobiliteit
Micromobiliteit omvat het delen van kleinere voertuigen zoals fietsen, scooters en steps. Het kan ingedeeld
worden o.b.v. hun operationele kenmerken. Grosso modo zijn er 3 types. Bij ‘back to one’ dient het voertuig
na gebruik naar dezelfde stalling of dezelfde virtueel afgebakende ‘dropzone’ teruggebracht te worden. In
andere gevallen kan je de voertuigen achterlaten aan een andere stalling in de stad. Dit zijn de zgn. ‘back to
many’ deelsystemen. Tot slot zijn er de ‘free floating’ systemen waarbij je, net zoals bij autodelen, het voertuig
lokaliseert en opent via een smartphone. Na gebruik laat je de fiets, scooter of step achter op een andere plaats
in de stad.
De meeste deelsystemen op vlak van micromobiliteit worden beheerd door bedrijven die de voertuigen in bezit
hebben of leasen. Recent zien we echter ook particuliere fietsdeelsystemen opduiken waarbij de fietsen
eigendom zijn van private personen. De wijze waarop gedeeld wordt is te vergelijken met het delen van private
wagens en kan kostendelend of aan marktprijs .

Figuur 4: Aanbod fietsdelen en micromobiliteit in België, oktober 2021
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3. DE IMPACT VAN GEDEELDE MOBILITEIT
Er bestaat een relatief grote wetenschappelijke consensus dat autodelen en andere vormen van gedeelde
mobiliteit een positieve impact hebben op de modal shift, ruimtegebruik en CO2-uitstoot. Een deelwagen (of
-fiets) wordt immers veel efficiënter gebruikt dan een privéwagen: meer mensen gebruiken dezelfde wagen en
hun ritten - die anders met verschillende wagens werden afgelegd - worden nu met dezelfde wagen gedaan.
Het belangrijkste voordeel van autodelen voor woningbouwprojecten is ongetwijfeld dat toekomstige bewoners
minder nood hebben aan het bezit van privéwagens. Bovendien zien we dat als mensen eenmaal starten
met autodelen ze vaak afzien van de aankoop van een (tweede) wagen. Hieronder worden deze feiten gestaafd
met verschillende internationale onderzoeken. Deze resultaten tonen aan waarom het een goed idee is om de
parkeernorm te verlagen op voorwaarde dat een projectontwikkelaar autodelen structureel integreert in een
woningbouwproject.

3.1 Gedeelde mobiliteit heeft een positieve impact op de modal shift
Een studie van Carplus uit 2016 toont aan dat autodelers in Londen gemiddeld 14% meer fietsen, 17% meer
de trein nemen en 19% minder met de wagen rondrijden7. Onderzoek uit Bremen bevestigt deze conclusie en
geeft aan dat autodelers vijf keer minder de wagen gebruiken voor woon-werkverkeer dan eigenaars van een
privéwagen. Voor dezelfde verplaatsing gebruiken autodelers dubbel zo vaak de fiets8. We verwijzen ten slotte
ook naar een onderzoek van de Nederlandse aanbieders van station based round trip deelwagens Greenwheels,
wiens gebruikers sinds ze aan autodelen doen zo’n 1947 kilometers minder met de wagen doen dan voor ze
lid werden van Greenwheels. Deze ritten worden in hoofdzaak vervangen door fiets/scooter en het openbaar
vervoer.9 Ook ander wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bij gedeeld gebruik het wagenbezit én -gebruik
daalt. 10
Ook andere deelmobiliteit kan een positieve impact hebben op de modal shift. Uit een onderzoek van Brussel
Mobiliteit blijkt dat één op vier gebruikers van deelsteps deze soms gebruiken in plaats van de auto. 11Uit
Amerikaans onderzoek blijkt dat de helft van de gebruikers van elektrische deelsteps voorheen minder duurzame
mobiliteitsvormen zoals Uber en Lyft namen.12 Toch zijn er nuances aan te brengen. Uit hetzelfde onderzoek
blijkt ook dat ze zonder de deelstep vooral het openbaar vervoer hadden gebruikt (72%) of te voet hun
verplaatsing hadden gemaakt. Een Franse studie uit 2019 toont dat de 50% van de gebruikers bij afwezigheid an
de elektrische step te voet zou zijn gegaan. Slechts 3% zou de persoonlijke wagen gebruikt hebben.13 In
7
8
9
10

11
12
13

Carplus Annual Survey of Car Clubs 2016/2017. 2017 (https://como.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/CarplusAnnual-Survey-of-Car-Clubs-2016-17-London.pdf).
Schreier et. al. (2018) Analysis of the impacts of car-sharing in Bremen.
Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt. 2018 [https://dutchmobilityinnovations.com/attachment?file=6%2FG
ZEJUqILUNjxNVnJ7FXQ%3D%3D].
Giesel F. en Nobis C, “The Impact of Carsharing on Car Ownership in German Cities” (2016) Transportation Research
Procedia, vol. 19, pp. 215-224. Study carried out for the interreg Share North project (www.share-north.eu); Schreier
H. e.a., Analysis of the Impacts of Car-Sharing in Bremen, Germany. Team Red. Study carried out for the interreg 		
Share North project (www.share-north.eu) en STARS consortium, Mobility scenarios of car sharing: gap 			
analysis and impacts in the cities of tomorrow, Deliverable 5.1 (1), Ref. Ares(2020)1232433 - 27/02/2020 			
( http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/STARS-5.1.pdf) en Nehrke, G. (2018). Mobility behaviour in 		
different carsharing-variants. Bundesverband CarSharing e.V.
SPRB Bruxelles Mobilité (2019). Enquête sur l’usage des trottinettes électriques à Bruxelles.
Shaheen, S. en Cohen, M. (2019) Shared micromobility policy toolkit: docked and dockless bike and scooter sharing
6t (2019) Usages et usagers des trottinettes électriques en free-floating en France.
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steden met een kwalitatief openbaar vervoer blijken de gebruikers van nieuwe free floating micromobiliteit
dus voornamelijk OV-gebruikers te zijn. We zien daar met andere woorden een shift van OV naar gedeelde
micromobiliteit, en minder van de privéwagen naar deze nieuwe vormen van deelmobiliteit14.

3.2 Minder parkeerdruk, meer beschikbare ruimte
Autodelen zorgt voor een verlaging van de parkeerdruk in gemeenten en steden en bijgevolg voor meer (open)
ruimte. Er wordt geschat dat gedeeld vervoer al snel 8.000 tot 19.000 ha (= 16 à 38 duizend voetbalvelden!)
aan parkeerruimte kan doen vrijkomen in Vlaanderen. 15Cijfers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tonen een opvallend verschil in autobezit tussen autodelers en het gemiddelde Brusselse gezin. 45% van de
Brusselse huishoudens heeft geen wagen, nog eens 45% bezit één privé-wagen. Bij de station based autodelers
daarentegen bezit 84% géén wagen, 14% één wagen. Free floating gebruikers lieten in het onderzoek wel nog
een redelijk hoog wagenbezit optekenen, nl. 34% bezat geen wagen, 40% één wagen. 1649% van de station based
autodelers en 17% van de free floating autodelers liet bovendien optekenen dat ze de gezinswagen hebben
weggedaan nadat ze lid werden van de autodeelorganisatie.
AANTAL WAGENS IN HUISHOUDEN OP HET MOMENT VAN DE SURVEY
geen wagen

een wagen

twee of meer wagens

100%

84%

75%

50%

45% 46%
34%

25%

0%

41%
26%

9%
Gemiddeld Brussels
huishouden

14% 2%
Round trip autodeler

Free floating autodeler

Figuur 5: Aantal wagens in het huishouden bij het beantwoorden van de survey. Cijfers uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest uit 2019 verwerkt in het STARS-onderzoek

14
15
16

The electric scooter fallacy: just because they’re electric, doesn’t mean they’re green. (2018). (http://chesterenerg
yandpolicy.com/2018/06/11/the-electric-scooter-fallacy-just-because-theyre-electric-doesnt-mean-theyre-green/).
Zie o.a. Ghyselen, R., Mertens, G. en Lauwers, D., ‘Gedeelde mobiliteit en stervensbegeleiding voor de parkeer		
plaats’, 2020, p. 10.
STARS consortium, Mobility scenarios of car sharing: gap analysis and impacts in the cities of tomorrow, Deliverable
5.1 (1), Ref. Ares(2020)1232433 - 27/02/2020 ( http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/STARS-5.1.pdf)
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AUTO WEGGEDAAN NA LIDMAATSCHAP: ROUND TRIP

AUTO WEGGEDAAN NA LIDMAATSCHAP: FREE FLOATING

Ja

Ja

Nee

Nee

Figuur 6: Autodelers die hun auto hebben weggedaan nadat ze lid werden bij een autodeelaanbieder. Cijfers uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit 2019 verwerkt in het STARS-onderzoek
Onderzoek van Carplus (tegenwoordig ComoUK) uit het Verenigd Koninkrijk (2015) stelt dat station based
autodelen gemiddeld 4 tot 9 privéwagens vervangt.17 Een recente studie uit Bremen (2018) stelt dat deze vorm
van autodelen in de Duitse gemeente tot 16 privéwagens vervangt.18 Brits onderzoek van het Centre for Transport
Studies uit 2014 komt tot gelijkaardige resultaten.19Onderzoek bij Amerikaanse gebruikers van free floating
autodeelservice car2go (2016) leert ons dat elke car2go-wagen gemiddeld tussen de 7 à 11 wagens van de weg
haalt.20 Dat is vergelijkbaar met de cijfers van station based autodelen, al zijn ook hier nuances aan te brengen.
Zo blijkt uit onderzoek van BCS (Bundesverband CarSharing) dat mensen die enkel beroep doen op free floating
autodeeldiensten een gelijkaardig aantal wagens bezitten als niet-autodelers. Opvallend is dat wanneer deze
laatste groep het lidmaatschap bij een free floating operator combineert met andere vormen van autodelen, het
autobezit terug gevoelig daalt.21 Tevens blijkt dat personen die gebruik maken van particulier autodelen en van
autodeelorganisaties die een combinatie van autodeelservices aanbieden gemiddeld minder wagens bezitten.
Onderzoek in Nederland uit 2018 toonde aan dat één station based deelwagen tot 11 privé-wagens van de weg
haalt.22

17
18
19
20
21
22

Vrij naar “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Londen, Schotland en Engeland en Wales.
Schreier, H. ea. (2018). Analysis of the Impacts of Car-Sharing in Bremen, Germany.
Le Vine, S., Zolfaghari, A., Polak, J. (2014). Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities. ACEA Scientific 		
Advisory Group Report.
Martin, E., Shaheen, S. (2016). Impact of car2go on vehicle ownership, modal shift, vehicle miles travelled, and 		
greenhouse gas emissions: an analysis of five North American cities.
Nehrke, G. (2018). Mobility behaviour in different carsharing-variants.
Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt. 2018 [https://dutchmobilityinnovations.com/attachment?file=6%2FG
ZEJUqILUNjxNVnJ7FXQ%3D%3D].
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CAR OWNERSHIP: CARS PER 1.000 PERSONS IN HOUSEHOLDS

Round trip

Combined

Free floating

Peer-to-peer

Round trip +
free floating

Non-user
n=184

Figuur 7: Autobezit onder gebruikers van verschillende autodeelvarianten. Bron: Nehrke, G. (2018). Mobility
behaviour in different carsharing-variants. Bundesverband CarSharing e.V
Onderzoek uit Bremen toont aan dat bewoners van woningbouwprojecten waar duurzame mobiliteit werd
geïntegreerd de helft minder wagens bezitten dan bewoners uit projecten waar dat niet zo is.23 Eén van de
meest interessante voordelen van autodelen voor woningbouwprojecten is dus dat het privé-autobezit gevoelig
daalt, met een vermindering van het ruimtebeslag tot gevolg. De vrijgekomen ruimte kan daarbij opnieuw
aangewend worden voor andere zaken, zoals wooneenheden, fietsstallingen, meer groen of gemeenschappelijke
(openbare) ruimtes.24 Concreet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekent dit bijvoorbeeld dat autodelen
kan bijdragen aan de doelstelling uit Good Move om tot 65.000 parkeerplaatsen op de openbare weg te
schrappen.

3.3 Minder autorijden, minder CO2-uitstoot
Autodelen zorgt voor een daling van de CO2-uitstoot per capita. Deze daling is nog groter bij elektrisch
autodelen. Uit Brits onderzoek blijkt dat autodelen zorgt voor een daling van gemiddeld 450 kg CO2-uitstoot per
autodeler per jaar.25 In Nederland schat men de daling van de CO2-uitstoot per persoon per jaar op 230 tot 320 kg
tegenover de gemiddelde uitstoot per persoon per jaar. Dat is een reductie van 8 tot 13 procent.26 Onderzoek
23
24

25
26

Team Red, Effectiveness of Mobility Concepts. Evaluation of mobility management measures within the scope of 		
Bremen(s Parking Regulation for Housing Developments (Stellplatzortgesetz), 2021, p. 15.
Een interessant overzicht van opinies en artikelen over de herverdeling en alternatieve invulling van de publieke 		
ruimte naar aanleiding van de Covid-19 pandemie is te vinden op het platform Verover De Ruimte (https://www.		
duurzame-mobiliteit.be/verover-de-ruimte-overzicht.
Vrij naar “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Londen, Schotland en Engeland en Wales.
Oldenburger, A., Olde Kalter, M-J., Timmermans, E. (2018). Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt. Studie op
basis van een representatieve enquête onder gebruikers.
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uit 2014 stelt dan weer vast dat roundtrip autodelen in Europa tot een gemiddeldedaling van de CO2-uitstoot
leidt van 39% naar 54%. Voor de VS schommelt dit cijfer tussen 27% en 56% .27 Ook nog interessant is dat slechts
13 procent van de ritten in een deelauto in Nederland plaatsvindt in de ochtend- of de avondspits. Autodelers
dragen dus nauwelijks bij aan het fileprobleem.28
Ook andere vormen van gedeelde mobiliteit hebben een positieve impact op de CO2-uitstoot. Amerikaans
voor- en na-onderzoek toonde aan dat de introductie van gedeelde micromobiliteit in Amerikaanse steden een
positieve impact had op gedragsverandering, sociale cohesie en leefmilieu. Station based fietsdelen heeft daarbij
de grootste impact op de CO2-daling.

3.4 Wins per stakeholder
WINS VOOR TOEKOMSTIGE BEWONERS
o

Minder parkeerdruk

o

Autoluwe en kwalitatieve woonomgeving

o

Mobiliteitsaanbod bij aankoop wooneenheid

o

Geen verplichting om (dure) parkeerplaats aan te schaffen bij aankoop woning

o

Goedkopere automobiltieit

o

Verlost van autogerelateerd gedoe

WINS VOOR DE PROJECTONTWIKKELAAR
o

27
28

WINS VOOR DE LOKALE OVERHEID

Besparing aantal 				
parkeerplaatsen en dus 			
minder kosten voor 				
(ondergrondse) parkeerplaatsen

o

Minder parkeerdruk

o

Meer open ruimte en groen

o

o

Meer woonentiteiten

Minder autokilometers (= minder 		
CO2 en minder luchtvervuiling

o

Bijkomend verkoopsargument

o

o

Positief, duurzaam imago

Vergroten van aanbod duurzamere 		
mobiliteit in de gemeente of stad

o

o

Extra argument voor goedkeuring 		
bouwdossier

Stimuleren van gedragsverandering 		
op zgn. transitiemomenten (e.g. 		
verhuis)

Le Vine, S., Zolfaghari, A., Polak, J. (2014). Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities.
Vrij naar “mijn auto, jouw auto, onze auto”, KIM, 2015
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4. GEDEELDE MOBILITEIT STRUCTUREEL INTEGREREN IN
WONINGBOUWPROJECTEN
Om gedeelde mobiliteit structureel te integreren in woningbouwprojecten moet in de eerste plaats gekeken
worden naar de bestaande regelgeving en de hiërarchie daarvan. Daarnaast zijn er steeds vier stakeholders
van belang: de lokale overheid, de projectontwikkelaar, de (buurt)bewoners en de aanbieder van gedeelde
mobiliteit. Om de integratie op lange termijn te garanderen zijn goede afspraken tussen de verschillende
partijen essentieel. In dit hoofdstuk geven we achtereenvolgens een overzicht van de hiërarchische, juridische
structuren en de rollen van de vier partijen.

4.1 Het stedenbouwkundig beleid in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Elk gewest heeft zijn eigen stedenbouwkundige regels. Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
bepaalt deze voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het legt de verschillende instrumenten vast, zowel
gewestelijk als gemeentelijk en zowel strategisch als concreet.
Op strategisch vlak leggen het Gewestelijk Ontwikkelingsplan en de Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen
de grote beleidslijnen vast, zonder bindende kracht. Het eerste Gewestelijke Ontwikkelingsplan werd
goedgekeurd in 1995. In 2018 werd de voorlopig laatste versie goedgekeurd van het ondertussen Gewestelijke
plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Het bepaalt in vier thema’s hoe het grondgebied kan ingezet worden
voor territoriale ontwikkeling en nieuwe wijken, een aangename leefomgeving, de ontwikkeling van de stedelijke
economie en het bevorderen van multimodale verplaatsingen. Ook hier is een link met gedeelde mobiliteit, het
GPDO stelt voor in te zetten om een modal shift en op intermodale knooppunten.
Daarnaast bepalen de gewestelijke bestemmingsplannen (GBP) en de bijzondere bestemmingsplannen
(BBP’s) (op niveau van de gemeenten) welke functies waar mogelijk zijn. Deze plannen behandelen zaken als de
bestemming van verschillende gebieden, de toegestane volumes, de esthetiek van de bouwwerken, maar ook de
voorschriften bij het aanleggen van wegen. Deze plannen hebben bindende kracht.
Nog concreter zijn de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) en de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordeningen (GemSV’s). Net zoals bij de GPB en BBP’s moeten vergunningsaanvragen
voldoen aan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Deze bevat belangrijke regels over onder
andere de bewoonbaarheidsnormen van woningen, de toegankelijkheid van gebouwen en natuurlijk de
parkeernormen buiten de openbare weg. Of en hoeveel parkeerplaatsen er moeten voorzien worden bij
woningbouwprojecten wordt met andere woorden bepaald door de GSV en is dus gelijk voor het hele gewest.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen opgemaakt worden voor zowel het volledige
grondgebied van de gemeente of een bepaalde zone. De inhoud moet altijd beantwoorden aan het GSV of bij een
afwijking voldoende beargumenteerd worden. De Brusselse regering keurt de GemSV’s goed.
Vergunningsaanvragen moeten uiteraard voldoen aan bovenstaande verordeningen. Daarnaast zijn er voor
bepaalde aanvragen ook stedenbouwkundige lasten verschuldigd, zoals gespecificeerd in het ministerieel
besluit van 26 september 2013. Dit is onder andere het geval voor commerciële parkeergelegenheden van
meer dan 24 parkeerplaatsen en woningbouwprojecten van meer dan 1000 m². Ze kunnen de vorm aannemen
van openbare voorzieningen, sociale woningen of in natura uitbetaald worden aan de vergunnende overheid
zodat deze de som kan besteden voor het uitvoeren van eerder genoemde werken. In de praktijk worden de
stedenbouwkundige lasten ingezet voor sociale woningen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat in het
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regeerakkoord 2019-2024 is vastgelegd dat de regeling omtrent stedenbouwkundige lasten moet herzien worden
in die zin dat de lasten in gemeenten waar er minder dan 15% sociale huisvesting is, verplicht moet worden
geïnvesteerd in sociale woningbouw of huisvesting met een sociaal karakter.

4.1.1. Parkeren in het Brussels stedenbouwkundig beleid
De ‘parkeernorm’ of het aantal verplichte parkeerplaatsen bij woongelegenheden wordt geregeld door de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening. De huidige GSV bespreekt in Titel VIII de parkeernormen buiten
de openbare weg. De norm voor parkeerplaatsen bij de bouw of heropbouw van gebouwen met meerdere
woningen wordt gepreciseerd in artikel 6 en is minstens één plaats per woning en hoogstens twee plaatsen per
woning. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden, op basis van de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer, het mobiliteitsprofiel van de bewoners en de kenmerken van het parkeren op de openbare weg.
Deze wordt op het moment van publicatie (2021) volledig herbekeken. In haar regeerakkoord voor 20192024 sprak de Brusselse regering de volgende ambitie uit: “Voor nieuwe woningbouwprojecten zal de norm
voor individuele privéparkeerplaatsen worden herzien om deze tot een maximum en niet tot een minimum
per woningtype te maken. De Regering zal ook proefprojecten voor woningbouw testen die niet voorzien in
parkeerplaatsen buiten de openbare weg, zonder evenwel de druk op de openbare weg te verhogen.”

4.2 Rol van de voornaamste stakeholders
4.2.1 Lokaal bestuur
Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van de publieke ruimte en is dus ook het best (maar
zeker niet exclusief) geplaatst als initiatiefnemer om gedeelde mobiliteit te integreren bij nieuwe projecten.
Als vergunningverlenende instantie bij (her)ontwikkelingsprojecten kan ze de inplanting van gedeelde
mobiliteit in bouwprojecten verplichten of stimuleren. Dit kan ze ten eerste doen door het opleggen van
stedenbouwkundige voorschriften (specifieke regels) in de GemSV’s of in stedenbouwkundige vergunningen
(in dit laatste geval via ‘stedenbouwkundige lasten en voorwaarden’). Een tweede manier is werken via een
bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met projectontwikkelaars. Deze twee manieren worden hieronder
kort beschreven. In het derde punt geven we nog enkele belangrijke tips en randvoorwaarden.

4.2.1.1 Opstellen van stedenbouwkundige voorschriften
Stedenbouwkundig voorschriften zijn concrete regels waaraan een woningbouwproject zal moeten voldoen.
Het betreft vaak heel specifieke zaken zoals het aantal toegestane bouwlagen, parkeernormen, enz. Elke
vergunningsaanvraag zal moeten voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften in de GSV en het heersende
GemSV. Het lokaal bestuur kan zelf een GemSV opstellen, maar dit kan nooit in tegenspraak zijn met de
richtlijnen uit het GSV.
Een concreet voorbeeld maakt dit duidelijk: de GSV stelt dat de parkeernorm in Brussel minimaal 1 is en
maximaal 2 kan zijn. Dat betekent dat er minimaal 1 en maximaal 2 parkeerplaatsen per wooneenheid voorzien
mag worden in een woonproject. De Brusselse regering voorziet hier een balans tussen het vermijden van een
teveel aan parkeerplaatsen in een project (via een maximumnorm) en het afweren van een te hoge parkeerdruk
op straat (vandaar de minimumnorm). Een GemSV zal daarbij nooit een parkeernorm van hoger dan 2 kunnen
opleggen, omdat dit in tegenspraak is met het GSV.
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In de praktijk worden deze parkeerrichtlijnen, vrij unaniem, als achterhaald beschouwd. Omwille
van die reden worden afwijkingen (en zelfs vrijstellingen) op de parkeernorm vaker toegestaan.
Zoals beschreven in 4.1 zal de Brusselse regering zeer binnenkort een nieuwe GSV opstellen die
aangepaste parkeerrichtlijnen zal hanteren.

De stedenbouwkundige voorschriften (waaronder parkeernormen) maken dat een gestroomlijnd beleid mogelijk
is voor en groter gebied. Elk (her)ontwikkelingsproject in Brussel zal namelijk aan deze voorschriften moeten
voldoen. Anderzijds is maatwerk moeilijker gezien de regels gelden voor alle projecten binnen hetzelfde gebied,
ongeacht de specifieke kenmerken van het project. De Brusselse wetgeving voorziet echter een mogelijkheid
tot afwijking, om de parkeervoorschriften aan te passen op maat van het project (zie 4.1.1). Er kan namelijk
afgeweken worden van de parkeernorm op basis van de kenmerken van parkeren op de openbare weg, de
bereikbaarheid van het goed met openbaar vervoer of het mobiliteitsprofiel van de bewoners. Dankzij deze
afwijkingsmogelijkheden kan de integratie van deelmobiliteit zorgen voor een verlaging van het aantal verplichte
parkeerplaatsen in een specifiek project.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet voor deze afwijkingsmogelijkheden geen specifieke
voorschriften, maar hanteert wel een aantal praktische richtlijnen. In uitzonderlijke gevallen, bij sociale
huisvestingsmaatschappijen en collectiee woonvormen, wordt een vrijstelling van de parkeernorm toegekend, in
de praktijk kan dit enkel onder deze voorwaarden:
o een zeer specifieke mobiliteitsanalyse, uitgevoerd door een adviesbureau
o aantonen dat er voldoende mobiliteitsalternatieven zijn in de buurt
o bekijken of de ‘no parking’-policy verenigbaar is met de verwachte behoeften van de bewoners
o afhankelijk van het profiel van de bewoners en het type woning
o aantonen dat er voldoende oplossingen zijn voor mensen met beperkte mobiliteit
o voldoende flankerende maatregelen die de ‘zero parking’-policy kunnen begeleiden 				
(bv. meer fietsstallingen, de integratie van deelmobiliteit, …)
o de aanvrager van het project (en niet een projectontwikkelaar) blijft naderhand betrokken bij het 		
project zodat mobiliteitsoplossingen kunnen worden aangepast
Deze voorwaarden zijn niet bindend, want zijn niet als dusdanig opgenomen in de stedenbouwkundige
voorschriften. Het lokaal bestuur en de vergunningsaanvrager kunnen rekening houden met deze richtlijnen,
maar hoeven zich hier niet aan te houden. De vergunningsverlener zal steeds met de aanvrager in overleg
moeten gaan of de flankerende voorwaarden voldoende zijn om een afwijking (of vrijstelling) op de parkeernorm
te bekomen.
Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Een projectontwikkelaar doet een vergunningsaanvraag voor een project in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 100 wooneenheden. Volgens de voorschriften in het GSV zal hij minimaal
100 parkeerplaatsen moeten bouwen. Het project ligt echter vlak aan een metrostation en een frequente buslijn,
de projectontwikkelaar voorziet twee deelwagens in het project en extra fietsenstallingen. Deze voorwaarden
maken dat het lokaal bestuur akkoord gaat om een afwijking toe te staan op de heersende parkeernorm.
Op deze manier biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de optie om op een juridisch sluitende manier af te
wijken van de bestaande stedenbouwkundige voorschriften, waarbij rekening wordt gehouden met de context
van het project (alternatieven die in de buurt zijn, het profiel van de bewoners, het type van de woning, enz.). Dit
zorgt voor voldoende flexibiliteit om parkeerplaatsen op maat van het project te voorzien. Het betekent wel dat
het lokaal bestuur (veel) werk heeft om voor elke vergunning te bekijken in hoeverre er afgeweken kan worden
op de heersende normen.
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Afwijkingen zijn vaak juridisch minder interessant, omdat ze onduidelijkheid in de hand
werken. Voor elk project dient namelijk opnieuw onderzocht te worden in hoeverre er
afgeweken kan worden op de bestaande norm. Een flexibel (of slim) parkeervoorschrift is
daarom interessanter, waarbij de parkeerbehoefte steeds afgestemd wordt op basis van de
context van het project. Hier dienen concrete richtlijnen voor worden uitgewerkt. Zo zou de
GSV bijvoorbeeld melding kunnen maken dat wanneer de afstand tot het openbaar vervoer
minder dan 100m bedraagt, de parkeernorm met 50% kan dalen, wanneer de afstand tussen
100m en 500m bedraagt met 20% en hoger dan 500m met 10%. Hiervoor is bijkomend
onderzoek nodig. Bovenstaand onderzoek is slechts een voorbeeld en niet gestaafd met
bestaande cijfers of onderzoeken.

4.2.1.2 Opstellen van stedenbouwkundige lasten en voorwaarden in een stedenbouwkundige
vergunning
Voor de alle woningbouwprojecten moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. Hoewel die
steeds moet voldoen aan de regels en voorschriften van de hogere niveaus is het mogelijk om via de vergunning
bijkomende regels op te leggen. Dit kunnen lasten of voorwaarden zijn.
Voor de integratie van gedeelde mobiliteit in woningbouwprojecten kunnen stedenbouwkundige
lasten in principe interessant zijn. Een stedenbouwkundige last is een (financiële) compensatie van de
vergunningsaanvrager aan de vergunningsverlener voor het mogen ontwikkelen van het project. Een goed
voorbeeld hiervan is een gebiedsontwikkeling waarbij een projectontwikkelaar een project mag bouwen op
het openbaar domein. Omdat dit project (financieel) voordelig is voor de projectontwikkelaar, vraagt de lokale
overheid in ruil de aanleg van een wegenis binnen dat gebied (= de stedenbouwkundige last). De eigendom
van deze wegenis wordt uiteindelijk overgedragen aan het lokaal bestuur, die verantwoordelijk wordt voor het
beheer ervan. In dit voorbeeld is de last een verplichting tot de bouw van infrastructuur29, die overgedragen
wordt naar de lokale overheid. Een last kan echter ook van financiële aard zijn, waarbij de projectontwikkelaar
een som geld overdraagt naar de lokale overheid, die daarmee bijvoorbeeld gedeelde mobiliteit kan
implementeren in het openbaar domein.
De last wordt steeds verhaald op de vergunningsaanvrager. Toekomstige kopers van een project zijn dus niet per
se gebonden aan het uitvoeren van de last. Het grote voordeel van stedenbouwkundige lasten is dat de lokale
overheid de regierol op zich kan nemen. In het geval van deelmobiliteit ligt de verantwoordelijkheid daarvan bij
het lokaal bestuur, die ervoor zorgt dat het deelconcept openstaat voor alle inwoners van de gemeente en dat
het blijft bestaan. Anderzijds zorgt het voor een hogere werklast bij de gemeente (bv. contacten onderhouden
met de aanbieder van gedeelde mobiliteit en de contracten hernieuwen).

LET
OP

Zoals beschreven in titel 4.1 heeft de Brusselse regering beslist om stedenbouwkundige lasten in
de meeste gevallen verplicht te laten gebruiken voor de bouw van sociale woningen. Ze zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met andere woorden geen geschikte manier om deelmobiliteit te
integreren in woningbouwprojecten.

Stedenbouwkundige voorwaarden worden enkel gegeven wanneer de bouwaanvraag niet voldoet aan
de stedenbouwkundige voorschriften die van kracht zijn.30 Met zo’n voorwaarde keurt de lokale overheid de
vergunning goed, mits de projectontwikkelaar een bepaalde voorwaarde volbrengt om toch aan de voorschriften
te kunnen voldoen. Deze voorwaarden kunnen wel verhaald worden op de toekomstige kopers (en dit is dus het
verschil met een stedenbouwkundige last).
29
30

Dit kan een wegenis zijn, maar evengoed een standplaats voor een deelwagen, een mobipunt of andere.
Opgenomen in een stedenbouwkundige verordening (zie 4.1).
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4.2.1.3 Afsluiten van publiek-private samenwerkingsovereenkomsten
Naast het werken met stedenbouwkundige voorschriften en/of lasten kan de (lokale) overheid deelmobiliteit
in woningbouwprojecten stimuleren door een specifieke overeenkomst af te sluiten met een private partner
(dit was bv. het geval bij De Nieuwe Dokken, zie verder hoofdstuk 6). Zo’n overeenkomst is interessant wanneer
de overheid een regeling wil treffen die te complex is om integraal te verwerken in een vergunning (bv. over
het beheer en de aansprakelijk van de deelmobiliteit in een specifiek project). We spreken dan over een
overeenkomst na de vergunningsaanvraag. Omgekeerd is het mogelijk om de afspraken die gemaakt zijn in
een overeenkomst om te zetten in een vergunning als een stedenbouwkundige last. In dit geval ontstaat de
overeenkomst vóór de vergunningsaanvraag. Tot slot is het ook mogelijk dat de overeenkomst op zichzelf
bestaat en dus niet vasthangt aan een concrete vergunningsaanvraag.

Figuur 8: Overzicht van de werking van omgevingsvergunningen en publiek-private
samenwerkingsovereenkomsten.
Goed om weten
o De overheid kan geen overeenkomsten sluiten die op voorhand vastlegt dat ze het project sowieso 		
zal vergunnen. Zelfs al bestaat een overeenkomst tussen de overheid en een projectontwikkelaar, 		
dan nog kan de overheid besluiten om de aangevraagde vergunning niet te verlenen.
o De overeenkomst kan geen afwijking bevatten op de stedenbouwkundige voorschriften, tenzij dit 		
expliciet voorzien werd in de verordeningen.
o De wet op overheidsopdrachten moet in dit soort overeenkomsten steeds in acht genomen 			
worden.
o De getroffen regelingen zijn bindend voor de partijen waartussen het contract werd afgesloten en 		
kunnen niet overgedragen worden aan een latere gebruiker/toekomstige bewoner. De overdracht 		
naar latere gebruikers of bewoners kan wel expliciet worden vermeld in het contract. In dat geval 		
moeten deze derden steeds goed op de hoogte worden gebracht.
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4.2.2 Rol van de projectontwikkelaar
Het initiatief om gedeelde mobiliteit te voorzien binnen een (her)ontwikkelingsproject kan ook bij de
projectontwikkelaar liggen. De extra ruimte die de integratie van gedeelde mobiliteit creëert kan immers
aangewend worden om meer wooneenheden, gemeenschappelijke ruimte of groen te voorzien. De kost van
parkeerplaatsen indachtig zal de bouwprijs van de wooneenheden gevoelig dalen.

4.2.2.1 Indienen van een vergunningsaanvraag
De projectontwikkelaar kan ervoor kiezen om gedeelde mobiliteit rechtstreeks op te nemen in zijn
vergunningsaanvraag voor het project. Veel projectontwikkelaars willen graag inzetten op duurzame mobiliteit
en/of zien de noodzaak van een vermindering van privéparkeerplaatsen. Wanneer gedeelde mobiliteit wordt
ingeschreven in de plannen van de projectontwikkelaar en het project vergund wordt door de overheid, is de
implementatie van gedeelde mobiliteit bindend en blijvend. Dit betekent dat de ontwikkelaar hoe dan ook
gedeelde mobiliteit zal moeten voorzien en verantwoordelijk is voor het beheer ervan. De projectontwikkelaar
en niet de lokale overheid wordt in deze eigenaar van de standplaats voor gedeelde mobiliteit.
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Het is mogelijk om flexibel om te gaan met deelmobiliteit in de aanvraag. In plaats van de standplaats
voor autodelen concreet aan te duiden in de bouwplannen is het soms interessanter aan te geven dat
er X-aantal deelwagens in het project voorzien worden. Dit maakt het mogelijk om de locatie van de
standplaatsen vrij te kiezen zonder een nieuwe vergunning te moeten aanvragen.
Een duidelijke vergunning is anderzijds ook een vorm van bescherming zodat de
parkeerplaats voor autodelen later niet opnieuw geprivatiseerd wordt. Hoe duidelijker de
vergunning is over de autodeelstandplaats, hoe makkelijker het te handhaven is. De nietnaleving van een vergunning wordt in het BWRO namelijk beschouwd als een bouwmisdrijf.
Er kan natuurlijk wel een vergunningsaanvraag ingediend worden voor het wijzigen van de
gedeelde parkeerplaats naar aan privéparkeerplaats (ook al is dit gezien de tendens naar
minder autobezit en -gebruik niet heel waarschijnlijk). Het is daarom een goed idee om de
autodeelstandplaats op een dubbele manier te laten handhaven door ze ook in te schrijven in
een notariële akte of overeenkomst (zie ook 4.2.3.).

4.2.2.2 Overeenkomsten aangaan
Zoals vermeld in 4.2.1.3 kan de projectontwikkelaar (publiek-private) samenwerkingsovereenkomsten afsluiten
met de overheid om gedeelde mobiliteit te implementeren en te beheren.
Via koop-verkoop overeenkomsten kunnen afspraken gemaakt worden met de bewoners omtrent het gebruik
en de instandhouding van deelmobiliteit. Alle verplichtingen (financiering, beheer, aansprakelijkheid) die de
projectontwikkelaar via de vergunning opgelegd krijgt door de overheid (via voorwaarden, lasten of een andere
overeenkomst met de overheid) kunnen integraal of deels overgedragen worden naar de bewoners. In vele
gevallen wordt deelmobiliteit opgenomen in de statuten en zo rechtstreeks doorverkocht aan de VME bij de
verkoop van de wooneenheden. Vanaf dat punt is de VME verantwoordelijk voor alle verplichtingen die in de
vergunning beschreven staan.
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Indien de eigendom overgedragen wordt op de vereniging van medeeigenaren kan onderstaande juridisch bindende clausule toegevoegd worden
aan de verkoopsovereenkomst: ‘Op voorgeschreven goed werd door (naam
projectontwikkelaar) een toetredingsakkoord gesloten met betrekking tot
het project “integratie van autodelen in woningbouwprojecten”. De koper
treedt toe middels huidige verkoopovereenkomst tot het project. De koper
aanvaardt en onderschrijft deze overeenkomst inzake beheer deelwagen en
de overeenkomst tussen de autodelers en (naam autodeelaanbieder) zoals
namens de kopers door (naam projectontwikkelaar) ondertekend.’
Beide overeenkomsten worden in bijlage gevoegd en maken integraal deel uit
van huidige verkoopovereenkomst: ‘De koper kan, indien deze daartoe beslist,
slechts uit het project treden ten vroegste 4 jaar na de volledige toewijzing
van het aandeel van elke mede-eigenaar in de wagen. De uittreding geschied
de eerste 10 jaar met uitdrukkelijk afstand van enige vergoeding voor een
aandeel, behoudens algemene stopzetting van het project door alle medeeigenaars.’

4.2.3 Rol van de (toekomstige) bewoners
Het initiatief tot gedeelde mobiliteit kan even goed bij de (toekomstige) bewoners van een project liggen.
Dit is voornamelijk het geval in cohousing projecten, waarbij de toekomstige eigenaars van het project
samen beslissen om in gedeelde mobiliteit te investeren. Eigenaars van een cohousing project zijn eveneens
gebonden aan de parkeernormen. Duidelijke voorschriften in verordeningen en RPA’s hebben dus ook hier
een impact. Is er geen parkeernorm, dan kan de bewonersgroep het lokaal bestuur overtuigen tot een lager
aantal parkeerplaatsen door de integratie van deelmobiliteit en dit zo in de vergunning aan te vragen. Hier
zal het steeds belangrijk zijn om de integratie van deelmobiliteit op lange termijn te garanderen. Een clausule
in de koopakte (of ander contract) die de eigenaars attent maakt op hun rechten en plichten omtrent de
deelmobiliteit blijft daarom belangrijk. Gebeurt dit niet, dan blijft het bestaan van de deelmobiliteit dus
afhankelijk van de goodwill van de bewoners en daardoor onzeker.
Een goed voorbeeld is het cohousing project De Schilders uit Sint-Amandsberg (Gent), waarbij de parkeernorm
(die 1 parkeerplaats per unit voorzag) werd gereduceerd tot 0 (zie hoofdstuk 6).

4.3 Aandachtspunten en essentiële randvoorwaarden
Gedeelde mobiliteit kan via bovenstaande structuren juridisch gemakkelijk geïntegreerd worden in een
woningbouwproject op initiatief van verschillende stakeholders. Het succes van gedeelde mobiliteit is echter
sterk afhankelijk van onderstaande factoren.

4.3.1 De integratie van deelmobiliteit overstijgt de perceelsgrens
Een goede integratie van gedeelde mobiliteit kent een natuurlijke wisselwerking met de omgeving van het
project waarin de deelwagen of -fiets komt. De komst van een duurzame mobiliteit zorgt voor een reductie
aan parkeerbehoefte omdat het autobezit zal dalen. Tegelijkertijd betekent het vaak dat er meer nood is aan
openbaar vervoer en goede fietsinfrastructuur, omdat gebruikers van deelmobiliteit vaker alternatieven voor
de wagen zullen gebruiken. Dat betekent dat er meteen ook ingezet moet worden op een goede ontsluiting van
openbaar vervoerssystemen en op goede fietsinfrastructuur. Is die niet voorhanden, dan zullen bewoners minder
snel overstappen op gedeeld vervoer. De lokale overheid zet hier dus best ook op in.
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Op dezelfde manier is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur het parkeerbeleid in de directe omgeving
van het project meteen ook aanpakt. Gratis parkeren en veel publieke parkeerplaatsen in de buurt zorgen er
bv. voor dat bewoners een (te) gemakkelijk parkeeralternatief hebben en dus nog steeds geneigd zullen zijn
om een privéwagen aan te schaffen. Hierdoor ontstaat een grotere parkeerdruk in de buurt. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is de parkeerdruk in het algemeen erg hoog, maar het is vooralsnog mogelijk in een
aantal gemeenten om een gratis bewonerskaart aan te vragen. Betalende bewonerskaarten kosten momenteel
maximum € 30,-/jaar. We adviseren m.a.w. de parkeeralternatieven in de buurt verder te verminderen en/of
aanzienlijk duurder te maken. Het aanbod van duurzame mobiliteitsalternatieven situeert zich idealiter ook
dichter bij de woonentiteiten gelegen dan de parkeerplaatsen voor privéwagens. Met andere woorden: als een
bewoner zijn woning verlaat, passeert die achtereenvolgens het voetpad, (deel)fietsenstallingen, haltes voor
het openbaar vervoer, deelwagens en pas als laatste de standplaats van de eigen wagen. Op die manier zijn de
bewoners sneller geneigd te kiezen voor het (makkelijker te bereiken) duurzaam (gedeeld) vervoer.
Tot slot is het belangrijk dat het gewest en de gemeenten een algemene visie hebben op de implementatie van
deelmobiliteit op haar grondgebied. Het beleid omtrent het structureel integreren van gedeelde mobiliteit in
een woningbouwproject maakt idealiter deel uit uit van een breder actieplan autodelen of gedeelde mobiliteit.
Hierin staan de ambities en het beleid betreffende gedeelde mobiliteit voor de komende jaren. Op basis van deze
visie kunnen toekomstige vergunningsaanvragen beter beoordeeld worden.

TIP

Zie deelmobiliteit als één van de schakels in de transitie naar duurzaam vervoer. Het is dus niet
voldoende om zonder nadenken (te veel) deelwagens in een project in te plannen. Hou rekening
met de context en de mogelijkheden van de omgeving waarin het project zich bevindt. Is er
ruimte en draagvlak voor deelmobiliteit? Zijn er alternatieven waarop deelwagens en -fietsen een
aanvulling kunnen zijn? Wordt autobezit ontraden? Al deze zaken spelen een rol bij een succesvolle
integratie van deelmobiliteit.

4.3.2 Goede afspraken maken goede vrienden
De integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving is een samenwerkingsproces tussen alle
belanghebbenden. Elke betrokken partij brengt kennis en expertise mee, maar ook eigen belangen en
een visie op de manier waarop deelmobiliteit moet en kan geïmplementeerd worden. Om elkaars noden te
kunnen (er)kennen, is het belangrijk dat alle betrokken partijen samen aan tafel gaan zitten en duidelijke
afspraken maken over hun verwachtingen en mogelijkheden bij de integratie van deelmobiliteit. De
afspraken bepalen de rechten en plichten van de betrokken actoren, m.n.
o wie de (verschillende aspecten van) deelmobiliteit financiert. Hieronder vallen onder andere de
standplaats voor deelmobiliteit, de deelwagens en/of -fietsen zelf, gratis lidmaatschappen, 		
communicatie omtrent deelmobiliteit, enzovoort;
o wie verantwoordelijk is voor de deelmobiliteit, zowel vóór, tijdens, als na de implementatie. De 		
verantwoordelijke zorgt voor een contract met een aanbieder van gedeelde mobiliteit (of voor de
aankoop van een deelwagen) en is aanspreekpunt voor andere betrokken partijen;
o wanneer en hoe de verantwoordelijkheid over de deelmobiliteit wordt doorgegeven aan welke
partijen en hoe lang welke partij de verantwoordelijkheid over deelmobiliteit draagt. Dit is sterk 		
afhankelijk van de initiatiefnemer. De lokale overheid en de projectontwikkelaar kunnen 			
bijvoorbeeld overeenkomen dat de projectontwikkelaar de verantwoordelijkheid 				
(en eventueel kosten) draagt gedurende de eerste vijf jaar na oplevering en dat het beheer 		
vervolgens wordt doorgegeven aan de gemeente (of aan de VME). Omgekeerd is het ook mogelijk
dat de projectontwikkelaar overeenkomt dat de lokale overheid (of VME) onmiddellijk instaat 		
voor de implementatie van deelmobiliteit, zolang de standplaats (of een budget voor deelmobiliteit)
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o

voorzien is. Neemt de VME het initiatief, dan is het belangrijk dat er intern een verantwoordelijke 		
wordt aangeduid voor het beheren van de deelwagen en dat er duidelijke afspraken worden
gemaakt met de andere mede-eigenaars;
wie over de deelmobiliteit zal communiceren. Idealiter ligt de verantwoordelijkheid voor 			
communicatie bij alle betrokken partijen.

Gemaakte afspraken zijn zeer projectafhankelijk en worden bepaald door de betrokken partijen. Initieel zijn dit
voornamelijk de projectontwikkelaar en de lokale overheid, omdat de (toekomstige) bewoners niet altijd bekend
zijn. Het is daarom belangrijk om niet alle verantwoordelijkheden (of kosten) af te schuiven op bewoners zolang
zij niet betrokken kunnen worden. Kunnen bewoners wel betrokken worden, dan moeten ze de mogelijkheid
krijgen om mee de afspraken te bepalen. Gebeurt dat niet, dan bestaat de kans dat bewoners het project niet
genegen zijn en niet overgaan tot de koop van een wooneenheid met deelmobiliteit.
Het is tot slot erg belangrijk dat alle afspraken zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk worden beschreven in
de vergunning of in de overeenkomsten. Dit vermijdt toekomstige frustraties.

4.3.3 Bewaak gemaakte afspraken
Gemaakte afspraken kunnen natuurlijk gebroken worden. Dit staat de lange termijn integratie van gedeelde
mobiliteit soms in de weg. Bewoners kunnen de interesse in deelmobiliteit verliezen en het beheer ervan niet
opvolgen. De deelaanbieder waarmee een contract werd afgesloten kan failliet gaan, waardoor de deelmobiliteit
verdwijnt. Is deelmobiliteit opgenomen in de vergunning, dan is het weghalen van de voorziene deelmobiliteit
in strijd met de vergunning en geldt het als een bouwmisdrijf. Ook wanneer afspraken die werden opgenomen
in een gewone overeenkomst (bv. de koopakte) niet worden nageleefd, is er sprake van contractbreuk. Zowel
een bouwmisdrijf als een contractbreuk kan gehandhaafd worden, want vallen onder respectievelijk het
Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) of het Burgerlijk Wetboek. De verantwoordelijkheid voor
het monitoren of de gemaakte afspraken gehandhaafd worden ligt voornamelijk bij de lokale overheid.
Die heeft namelijk ook het meeste baat bij het goed naleven van de afspraken, aangezien het wegvallen van
deelmobiliteit een grote impact kan hebben op de parkeerdruk in (en bijgevolg de kwaliteit van) de buurt.
Elke betrokken partij draagt een verantwoordelijkheid bij de structurele integratie van gedeelde mobiliteit bij
woningbouwlocaties. Dit is een lange termijn project dat niet gebaat is bij quick wins: elke stakeholder dient
een visie te hebben over hoe deelmobiliteit structureel verankerd kan worden in het project. Het doel van
deze integratie is een alternatieve, duurzame (gedeelde) vorm van mobiliteit te stimuleren op lange termijn. Het
is dus belangrijk dat de initiatiefnemers ook overtuigd zijn van het succes van deze integratie en zich hier sterk
voor willen inzetten. Daarbij is het essentieel te bepalen wie eigenaar en beheerder wordt van de deelmobiliteit
bij het project. Hiervoor zijn bovenstaande juridische maatregelen essentieel.
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5. HOE BEGIN JE ERAAN?
Wanneer een (of meerdere) van de bovenstaande stakeholders het initiatief neemt tot de integratie van gedeelde
mobiliteit, zijn er steeds enkele aandachtspunten die hij/zij ter harte dient te nemen. Hieronder enkele concrete
tips en tricks.

5.1 Drie scenario’s om te delen
Er bestaan grofweg drie manieren om gedeelde mobiliteit te integreren in een woningbouwproject.
Ten eerste kan elke initiatiefnemer zelf een voertuig (wagen, fiets, ...) aankopen en die delen met de bewoners
en/of de buurt. Een particuliere deelorganisatie kan hiervoor ondersteuning bieden (bij het opstellen van
contracten, bij het ter beschikking stellen van een webapplicatie om reservaties te maken, …). Deze manier is
echter vooral geschikt voor particulieren die hun eigen wagen of fiets willen delen en bijgevolg aansluiten
bij een particulier deelsysteem. De eigendom over het voertuig moet steeds goed afgesproken worden. De
eigenaars van het voertuig staan ook steeds in voor de reservatie, facturatie en sleutelafspraken.
In een tweede scenario voorziet de initiatiefnemer eveneens één of meerdere voertuigen die beschikbaar worden
gesteld van het woningbouwproject en al dan niet ook voor andere buurtbewoners. Een deelaanbieder voorziet
technologie om het delen van het voertuig te faciliteren. Voor wagens wordt meestal een boordcomputer
ingebouwd zodat die kan geopend worden met een chipkaart en/of smartphone. In principe staat de
deelaanbieder in voor het reservatiesysteem, openingstechnologie en facturatie.
In een laatste scenario maakt de initiatiefnemer afspraken met een deelaanbieder die één of meerdere
voertuigen ter beschikking stelt op het terrein (of in de nabijheid, vaak het geval wanneer de lokale overheid
initiatiefnemer is) van het woningbouwproject. Toekomstige bewoners krijgen onmiddellijk toegang tot de
voertuigen. Er kan ervoor geopteerd worden om het autodeelsysteem enkel open te stellen voor de bewoners of
voor alle leden van de autodeelaanbieder (open of closed community).

5.2 Vervangratio’s
Dit is vaak de eerste vraag die initiatiefnemers stellen bij het aanvragen van een vergunning of het opstellen van
een verordening: hoeveel verplichte (ondergrondse) parkeerplaatsen kunnen verdwijnen bij het aanbod
van één deelvoertuig? Vervangratio’s zijn interessant voor de vergunningsaanvrager om een afwijking op de
parkeernorm uit het GSV te verantwoorden (zie 4.2.1). Er kan namelijk afgeweken worden van de parkeernorm
op basis van de kenmerken van parkeren op de openbare weg (vb. deelmobiliteit), de bereikbaarheid van het
goed met openbaar vervoer of het mobiliteitsprofiel van de bewoners.
De berekening van een vervangratio is niet eenduidig en afhankelijk van dermate veel factoren dat dit meestal
een inschatting betreft. Er zijn methodes om de vervangratio concreter te benaderen via onderzoek en
bevraging van de omliggende buurt en (indien mogelijk) toekomstige bewoners. Autodelen.net hanteert een
gemiddelde vervangratio van 4 tot 8 parkeerplaatsen per deelwagen afhankelijk van de vorm van autodelen
(zoals hierboven beschreven). De ratio kan groter zijn in meer verstedelijkte gebieden en daar waar een goed
uitgebouwd netwerk van openbaar vervoer is of waar verschillende vervoersmodi ter beschikking staan. Ook
de nabijheid van voorzieningen is een argument om de vervangratio te vergroten. Het aanbod van (deel)fietsen
kan eveneens het aantal verplaatsingen met de wagen doen dalen en kan bijgevolg de parkeerbehoefte doen
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dalen. Daarnaast betekent de integratie van deelfietsen dat naast minder autoparkeerplaatsen er ook minder
fietsenstallingen geplaatst moeten worden. Er moeten immers minder fietsen en wagens voorzien worden
voor hetzelfde aantal inwoners. In de grootstedelijke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest durven
we daarom uitgaan van een vervangingsratio van minstens 8 privéwagens. Cambio baseert zich volgens eigen
onderzoek op één cambio deelwagen die 14 privéwagens vervangt (zowel wagens die verkocht zijn als wagens
die niet zijn aangekocht na lidmaatschap bij cambio).31

TIP

Zoals vermeld in hoofdstuk 4.2.1 is het belangrijk dat de voorschriften (en afwijkingen daarop)
in GBP’s, BBP’s, RPA’s en stedenbouwkundige verordeningen voldoende flexibel en algemeen
opgesteld worden, omdat hier niet van afgeweken kan worden. De parkeerbehoefte (voor auto’s
en fietsen) is afhankelijk van de context waarbinnen het project tot stand komt en ook het bepalen
van een vervangratio betreft maatwerk. Zonder flexibele voorschriften wordt het moeilijk om dit
maatwerk te behouden.

5.3 Standplaats
Deelwagens en deelfietsen hebben idealiter steeds een vaste, toegewezen standplaats in (de buurt van) een
(nieuw)bouwproject. Hierdoor is het voor de gebruikers duidelijk waar de wagen gestationeerd is en moet er
na gebruik niet gezocht worden naar een parkeerplaats. Dit laatste voorkomt nodeloze trips op en rond de site.
Bovendien is een standplaats van gedeelde mobiliteit een eenvoudige vorm van permanente communicatie. De
onderstaande elementen zijn belangrijk om een goede standplaats voor gedeelde mobiliteit te kunnen voorzien:
o
o

o
o
o
o

De standplaats(en) moet(en) maximaal toegankelijk en veilig zijn (centraal, goed verlicht,..)
De standplaats(en) moet(en) maximaal zichtbaar zijn in het straatbeeld. Voor standplaatsen die 		
ondergronds gelegen zijn, wat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaak het geval zal zijn, is 		
het belangrijk dat ze zo dicht mogelijk bij de ingang van de parking liggen of met andere woorden
goed zichtbaar zijn en aantrekkelijk om te gebruiken. De parking is idealiter ook toegankelijk voor
niet-bewoners. Er moet ook duidelijke signalisatie voorzien worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur
een uniforme en duidelijk herkenbare beeldvorming, bijvoorbeeld:
☐ het verkeersbord E9a met onderbord ‘autodelen’
☐ uniforme grondschilderingen met het internationaal symbool voor autodelen
☐ duidelijke signalisatie voor een (deel)fietsenstandplaats
De standplaats(en) voor autodelen langs de weg is/zijn bij voorkeur 60° t.o.v. de rijrichting (dit is 		
comfortabeler om in en uit te rijden)
De standplaats(en) autodelen is/zijn bij voorkeur nabij andere mobiliteitsmodi gelegen (cfr. 		
mobipunt). Autodelers maken vaak gebruik van andere vervoermodi. Het is dus aan te raden om bij
deze standplaatsen sowieso steeds (deel)fietsinfrastructuur te voorzien.
Denk op voorhand na over de integratie van elektrische laadinfrastructuur.32
Zorg dat de standplaats(en) langs de weg over voldoende vrije ruimte beschikken zodat publieke 		
diensten makkelijk kunnen passeren (bv. vuilophaalwagen, brandweer,...)

De meest nabije vervoermodi bij de woonst zijn idealiter steeds de fiets of het openbaar vervoer. Autodelen.net
adviseert daarnaast om de standplaatsen autodelen op de meest interessante locaties te voorzien (lees: nabijer
en sneller te bereiken dan een privéwagen). Zo wordt de logica van het STOGP-principe volledig gevolgd (eerst
Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, dan gedeelde mobiliteit en als laatste het gebruik van een privéwagen).
31
32

https://www.cambio.be/nl-vla/onze-impact
Conform de Europese wetgeving, zie Publicatieblad van de Europese Unie: Aanbevelingen. Aanbeveling van de 		
commissie (EU) 2019/1019 van 7 juni 2019 betreffende de modernisering van gebouwen, 21/6/2019 (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1019&amp;from=EN).
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5.4 Budget
Om gedeelde mobiliteit structureel en blijvend te integreren is het noodzakelijk dat de deelmobiliteit
‘rendabel’ is. De meeste aanbieders moeten immers rekening houden met een economische realiteit. Indien
een deelvoertuig op een bepaalde locatie niet voldoende gebruikt wordt, betekent dit een verliespost die op
termijn geschrapt zal moeten worden. Rekening houdend met het feit dat de stap naar autodelen een relatief
traag veranderingsproces is in het bewustzijn van de gemiddelde eigenaar, is het belangrijk dat een project over
voldoende tijd en middelen beschikt om een solide klantenbasis op te bouwen. Het is daarom essentieel
om een budget te voorzien zodat het project een aantal jaren kan blijven functioneren, ook al wordt er tijdens
een periode verlies gemaakt. Autodelen.net adviseert voor autodelen een gemiddeld budget van € 5.000 à
€ 10.000 per deelwagen per jaar voor een periode van minimaal 5 à 8 jaar. Het voorziene budget is sterk
afhankelijk van de vorm van autodelen, de deelaanbieder die gekozen wordt, de keuze voor een open of closed
community en de locatie van het (her)ontwikkelingsproject en de autodeelstandplaats (on-street/off-street). Het
budget wordt onder meer ingezet om gedeelde mobiliteit op te starten (opstartkost), om te garanderen dat de
aanbieder, wanneer het systeem nog niet rendabel is, wel van inkomsten wordt voorzien (afnamegarantie) én
voor communicatie en andere incentives naar bewoners en gebruikers toe. Wellicht zal er de eerste jaren meer
budget nodig voor de communicatie bij de opstart en zal de nodige afnamegarantie jaarlijks afnemen naarmate
de deelwagen meer gebruikt wordt.
Afhankelijk van de juridische structuur volgens dewelke het deelproject wordt opgestart, zal een andere partij
verantwoordelijk zijn voor het voorzien van het budget ter onderhoud van de deelmobiliteit. Het budget
wordt idealiter in een apart fonds gestort dat enkel aangewend kan worden voor de ondersteuning van de
deelmobiliteit. Werd deelmobiliteit op initiatief van mede-eigenaars gerealiseerd, dan kan een budget worden
samengesteld door een (vaste) bijdrage door de verschillende bewoners of leden van het deelproject.

TIP

Bij een rendabel deelsysteem kan het evenwel interessant zijn het resterende budget aan te wenden
voor deelmobiliteit op een andere locatie in de regio en/of te gebruiken ter stimulatie van andere
vormen van duurzaam vervoer (fietsenstallingen, OV-abonnementen,…).

5.5 Communicatie
Onbekend maakt onbemind! Wanneer buurtbewoners geen weet hebben over de deelmobiliteit die in hun
woonomgeving geïmplementeerd werd, zal de succesratio en daarmee ook de impact van de integratie laag
blijven. Onderzoek uit Bremen maakt dit verder duidelijk: waar bewoners op de hoogte zijn van duurzame
mobiliteitsconcepten in hun buurt, heeft 44% geen eigen wagen. Dit staat in contrast met bewoners die niet
op de hoogte zijn van het duurzaam mobiliteitsaanbod in hun woonomgeving: daar heeft slechts 30% geen
wagen. Een goede communicatiestrategie is dus essentieel.33 Daarom is het aan te raden een deel van het
budget te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Dit budget kan gebruikt worden voor de productie van
informatie- en promotiebrochures, maar even goed voor het engageren van een derde partij die een lokale
communicatiecampagne voorziet.
Het is sowieso aan te raden om een aanspreekpunt aan te stellen voor bewoners die informatie willen krijgen
over de deelmobiliteit. Dit aanspreekpunt kan niet alleen de werking van de deelwagens en -fietsen uitleggen,
maar eveneens informatie verschaffen over alternatieven in geval dat de deelmobiliteit weg zou vallen
(bijvoorbeeld bij een faillissement van een aanbieder).
33

Team Red, Effectiveness of Mobility Concepts. Evaluation of mobility management measures within the scope of 		
Bremen(s Parking Regulation for Housing Developments (Stellplatzortgesetz), 2021, p. 15.
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Communicatie en sensibilisering zijn essentieel om van gedeelde mobiliteit een succesverhaal te maken en
hier dient dus sterk op worden ingezet. Op lange termijn zal het zeker belangrijk zijn de deelmobiliteit op
verschillende momenten en gedurende een langere periode onder de aandacht te brengen.

5.6 Incentives voor gebruikers
Nauw verweven met communicatie is het aanbieden van bepaalde incentives voor (toekomstige) bewoners. Een
deel van het budget kan bv. voorzien worden voor een gratis lidmaatschap voor het autodeelproject, het geven
van (klein) autodeelbudget per bewoner zodat laagdrempelig kan uitgetest worden of het (kortstondig) gratis
ter beschikking stellen van andere mobiliteitsalternatieven zoals openbaar vervoer of deelfietsen.
Het is vaak beter om meteen meerdere (verschillende types) deelvoertuigen te voorzien. Op die manier
hebben de verschillende huishoudens steeds gemakkelijker toegang tot deelmobiliteit (is de deelwagen niet
beschikbaar, dan is de deelbakfiets misschien wel vrij). Op die manier is het zgn. bouncepercentage (mislukte
poging om een wagen of fiets te reserveren) minder hoog en stimuleert dit de bewoners om meer gebruik
te maken van de deelvoertuigen. Een groot aanbod aan deelmobiliteit (eventueel aangevuld met een reeds
bestaand aanbod in de buurt van het woningbouwproject) kan een belangrijke incentive zijn om over te stappen
op deelmobiliteit.

TIP

Begin klein. Het heeft geen zin om meteen in te zetten op tien deelwagens of een gigantisch
mobipunt. Start klein, met een deelwagen of een grotere fietsenstalling, de integratie bij een
bushalte en dergelijke meer. Geef dit goed vorm: maak er een aangename plek van (bankjes, lockers,
…) en zorg ervoor dat mensen geneigd zijn hier gebruik van te maken. Daarna kan je langzaamaan
uitbreiden. Gedragsverandering begin je niet op één dag, maar via kleine transities.

5.7 Conclusie
De integratie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties vergt een goede voorbereiding en een duidelijk
plan van aanpak. De volgende zaken zijn essentieel om in acht te nemen:
1. Zorg voor een visie op lange termijn. Deelmobiliteit is een werk van lange adem. Zorg voor een
plan van
aanpak wanneer het project niet meteen aanslaat en zorg ervoor dat de betrokken partijen mee zijn in 		
het verhaal en de voordelen van deelmobiliteit.
2. Zorg voor duidelijkheid (dmv. contracten en juridische structuren). Wie is eigenaar van de deelmobiliteit, 		
wie is aansprakelijk voor beheer en onderhoud?
3. Stel een verantwoordelijke aan die instaat voor de deelmobiliteit op lange termijn en aanspreekpunt 		
kan zijn voor bewoners en andere stakeholders die vragen hebben bij de implementatie of het gebruik 		
van deelmobiliteit.
4. Zorg voor een voldoende groot budget om de kosten van de deelmobiliteit op te vangen.
5. Zorg voor een goed communicatieplan om het aanbod van deelmobiliteit bekend te maken in de buurt. 		
Alleen wanneer de bewoners op de hoogte zijn van het project kan deelmobiliteit een succesverhaal 		
worden.
6. Zorg voor gebruiksvriendelijkheid. Een goede en vindbare standplaats, een duidelijk reservatiesysteem en 		
ondersteuning waar nodig, maken de stap naar een andere vorm van mobiliteit minder groot voor de gebruikers.
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6. PILOOTPROJECTEN
Vandaag zijn er een aantal steden en gemeenten die pilootprojecten hebben waar gedeelde mobiliteit in
bouwprojecten werd geïntegreerd. Hieronder wordt een overzicht gegeven van enkele good practices in Brussel,
Vlaanderen en daarbuiten. Zij kunnen als inspiratie dienen en worden hopelijk nagevolgd in de toekomst.

6.1 Binnenland
6.1.1 Sint-Jans-Molenbeek - M-Square
Projectontwikkelaar Thomas & Piron en Burco Europe nam het initiatief om autodelen te integreren binnen een
nieuw woningbouwproject in Sint-Jans-Molenbeek. De deelwagen was één van de overwegingen in de afgifte
van de stedenbouwkundige vergunning om een lagere parkeernorm toe te laten (zie punt 4.2.1). Thomas &
Piron namt contact op met Mpact asbl die daarna de contracten onderhandelde met Molenbeekse woningen (Le
Logement Molenbeekois), cambio Brussel en Thomas & Piron. Voor de 34 woningen moeten er uiteindelijk 24
parkeerplaatsen voorzien worden, waaronder één voor een deelwagen.
De verschillende partners beslisten op twee sporen te werken, ze starten namelijk met een deelwagen van
een aanbieder en zetten later ook in op particulier autodelen zodra alle bewoners zijn ingetrokken. De
projectontwikkelaar betaalt de opstartkost voor alle bewoners en de vaste abonnementskosten gedurende één
jaar. Alle bewoners krijgen een startpakket met de cambio-kaart, waarna ze zich wel nog zelf moeten inschrijven
en de waarborg betalen. Mpact asbl organiseert een infosessie voor de bewoners, Molenbeekse Woningen en
Thomas & Piron zorgen voor rechtstreekse communicatie naar de bewoners. Thomas & Piron betaalt gedurende
twee jaar een afnamegarantie aan cambio. Na deze twee jaar wordt een bilan opgemaakt en beslist hoe er wordt
verdergegaan.
De standplaats bevindt zich in de ondergrondse garage van het gebouw die enkel toegankelijk is voor de
bewoners van het appartementsgebouw. Het is de bedoeling dat ook de bewoners van de andere sociale
woningen op dezelfde site op vraag toegang kunnen krijgen tot de parking en de deelwagen.

Voor- en nadelen
De bewoners worden van bij de start gesensibiliseerd en geïnformeerd over autodelen. Doordat ze al een
startpakket krijgen én de opstart- en abonnementskosten gedurende het eerste jaar voor hen worden betaald,
wordt op deze manier de drempel om te starten met autodelen zo laag mogelijk gehouden.
De deelwagen zal in een afgesloten ondergrondse parking een standplaats krijgen. Het zou beter zijn dat de
deelwagen bovengronds een standplaats krijgt zodat ze zichtbaarder is voor een groter publiek. Ten slotte is
een tweejarige overeenkomst eerder kort. De bewoners hebben tijd nodig om te wennen aan het principe van
autodelen. Het zou beter zijn autodelen langer gegarandeerd te verankeren in het project.
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6.1.2 Turnhout - Niefhout
Niefhout is een nieuwe woonwijk van een 300-tal woningen nabij het station van Turnhout. In de vergunningsfase
van het project werd een contractuele mogelijkheid voorzien om de opgelegde parkeernorm te verlagen, indien
een standplaats met een deelauto wordt voorzien. De ontwikkelaar (ION) heeft die keuze ook gemaakt. Bij één
van de woonblokken (met 50 units) kon de ontwikkelaar 12 ondergrondse parkeerplaatsen minder bouwen,
in ruil voor een standplaats autodelen. Het gaat om een open standplaats: zowel de nieuwe bewoners als de
bewoners van de omliggende wijken kunnen er gebruik van maken. In het contract is voorzien dat de standplaats
gedurende minstens acht jaar uitgebaat moet worden. De projectontwikkelaar voorziet hiervoor een budget van
€60.000. Het contract dat hieromtrent werd afgesloten met de autodeelaanbieder (Cambio) fungeerde als bewijs
van de structurele integratie van autodelen in het woonproject. De projectontwikkelaar voert mee communicatie
voor het autodeelproject.
Richtlijn gedeelde mobiliteit
De casus van Niefhout ontstond niet in het luchtledige. Stad Turnhout ontwikkelde een richtlijn voor
projectontwikkelaars om via de implementatie van gedeelde mobiliteit af te wijken van de bestaande
parkeernorm. Deze richtlijn geeft de projectontwikkelaar de mogelijkheid tot de inrichting van een autostalplaats
specifiek (en uitsluitend) voor autodelen en het voorzien van een budget voor het autodeelproject. Het budget
mag uitsluitend gebruikt worden voor de integratie en het onderhoud van deelwagen(s) en wordt gestort op een
rekening van de stad (ter garantie dat het geld effectief voor autodelen gebruikt zal worden). Het bedrag wordt
door de stad vrijgegeven i.k.v. de opstart en incentives.
Turnhout voorziet twee mogelijkheden voor integratie:
1. een autodeelstandplaats die ondergronds gelegen is en/of niet publiekelijk toegankelijk. Een 			
deelwagen kan hier dus enkel gebruikt worden door de bewoners van het bouwproject 		
(= 		
een gesloten groep). Hierdoor kan de parkeernorm dalen van 1 naar 0,85 en mogen maximaal 6 			
parkeerplaatsen geschrapt worden. Het budget dat voorzien kan worden voor autodelen bedraagt 		
hier minimaal €30.000.
2. een autodeelstandplaats die bovengronds gelegen is én publiekelijk toegankelijk. Deze deelwagen 		
kan door alle buurtbewoners gebruikt worden (= een open groep). Hierdoor kan de parkeernorm 			
dalen van 1 naar 0,8 en mogen 12 parkeerplaatsen (maximum) geschrapt worden. Het budget dat 			
voorzien kan worden voor autodelen is hier minimum €60.000. Deze optie werd toegepast 			
in
Niefhout.
Een projectontwikkelaar die deze richtlijn ter harte wil nemen, moet in zijn aanvraag al een contract bijvoegen
van autodeelorganisatie waarmee hij wil samenwerken binnen het project. Daarnaast moet de locatie van de
autodeelstandplaats op voorhand op het grondplan zijn uitgetekend. In het geval dat de autodeelstandplaats
op het openbare domein zal worden geplaatst, blijft de projectontwikkelaar verantwoordelijk voor de nodige
infrastructuur. De stad bepaalt wel welke parkeerplaats dit zal zijn.

Voor- en nadelen
De richtlijn van stad Turnhout vermeldt een duidelijke aanpak én budget om deelmobiliteit te integreren. Het
budget kan zelfs aangewend worden om deelmobiliteit te integreren op andere locaties in de stad (maar jammer
genoeg niet voor andere vormen van vervoer). Er wordt aandacht geschonken aan het effect van een open
systeem en daarnaast vraagt de stad meteen een garantie bij de projectontwikkelaar tot een contract met een
aanbieder. Op die manier probeert de stad het succes op lange termijn te vrijwaren.
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De richtlijn is een eerste aanzet naar een structurele
integratie van gedeelde mobiliteit in Turnhout.
Indien de afwijkingsmogelijkheid zoals beschreven
in de richtlijn niet opgenomen werd in de heersende
stedenbouwkundige voorschriften (zie 4.1), is
die echter niet rechtsgeldig. De bijgevoegde
overeenkomst met een aanbieder als verzekering
voor de integratie biedt geen soelaas, aangezien dit
contract steeds verbroken kan worden. Dit bewijst
opnieuw het belang van flexibele voorschriften die
een afwijking wel toestaan.
Illustratie 9: De cambiowagen van het woonproject

6.1.3 Gent - De Nieuwe Dokken
Het project “De Nieuwe Dokken” is een woon- en leefproject aan de oostkant van het Handelsdok te Gent. Het
project wordt gerealiseerd via een publiek-private samenwerking tussen een consortium van verschillende
projectontwikkelaars34 en SOgent en biedt plaats aan een vierhonderdtal appartementen, handelaars, kantoren,
en openbare voorzieningen.
Voortvloeiend uit het bestaande RUP van dit gebied, dat geen rigide parkeernormen of -richtlijnen bevat, maar
een gedifferentieerd parkeerbeleid voorstelt, dient de ontwikkeling van dit project qua parkeergelegenheid ook
maximaal in te zetten op duurzame mobiliteit. Het RUP stelt een parkeernorm van 1,4 voor, maar in het bestek
voor het project (2013) werd slechts een maximum parkeernorm van 0,8 per wooneenheid gehanteerd en één
van de bouwvelden wordt autoarm met een zeer lage parkeernorm van slechts 0,3. Deze cijfers werden berekend
op basis van een plan-MER en een Project-Mober voor het project.
De projectontwikkelaars zullen parkeerplaatsen voor gedeelde mobiliteit en laadinfrastructuur35 voorzien in het
project. De deelwagens komen bovengronds te staan op een goed bereikbare plaats, waar ze ook toegankelijk
zijn voor het brede publiek. Afhankelijk van de interesse van de buurtbewoners kan de vloot vergroten: er zijn
momenteel acht parkeerplaatsen voorzien voor deelmobiliteit en de functie van de gebouwde parkeerplaatsen is
eveneens wijzigbaar, indien nodig.

Voor- en nadelen
Gedeelde mobiliteit staat hier als voorwaarde opgenomen in de vergunning. Dat betekent dat de deelmobiliteit
hoe dan ook geïmplementeerd moet worden. Wanneer de aanbieder van gedeelde mobiliteit het project verlaat,
is de projectontwikkelaar (of later de VME) dus genoodzaakt een nieuwe aanbieder van gedeelde mobiliteit te
contacteren. Dit is een onzekere factor in de lange termijn implementatie van het project.

34
35

Onder andere CAAAP en Van Roey Vastgoed.
Vanwege het hoge duurzaamheidsgehalte van het project (waaronder ook een duurzaam energienet en een rotatief
parkeersysteem vallen) wordt er in dit project ook gekozen voor elektrisch gedeelde mobiliteit.
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6.1.4 De Schilders - Gent
Het project ‘De schilders’ in Gent is een voorbeeld van het integreren van autodelen in een woningbouwproject
waarbij het initiatief bij de toekomstige bewonersgroep lag. Dit cohousingproject werd gestart in 2013. Voor dit
nieuw ecologisch en sociaal woonproject van 8 wooneenheden in Sint-Amandsberg wou de cohousinggroep
afwijken van de geldende parkeernorm (1 parkeerplaats per woonunit). Omdat het project zich vlakbij het station
van Gent-Dampoort bevindt en een meerderheid van de verplaatsingen van op die locatie met de fiets kunnen
gebeuren, argumenteerde de bewonersgroep dat zij voor deze site geen nieuwe parkeerplaatsen nodig hebben
en beroep zullen doen op deelwagens wanneer nodig. Het stadsbestuur had oor voor deze redenering en besloot
een uitzondering te voorzien voor dit project. Er werd overeengekomen dat het project geen (ondergrondse)
parkeerplaatsen diende te voorzien, op voorwaarde dat er een duidelijk engagement is van de bewoners van het
project om geen eigen wagens aan te kopen en te stallen in de buurt. Daarom werkte het cohousingproject een
clausule uit voor de verkoopakte waarbij de bewoners onderschrijven geen nieuwe privéwagens aan te kopen.
Bovendien werd een samenwerking aangegaan met particuliere deelorganisatie Dégage! vzw. De bewoners van
het project kunnen voor hun autoverplaatsingen beroep doen op de particuliere wagens die via deze organisatie
gedeeld worden. Daarnaast delen de bewoners momenteel ook een bakfiets onder elkaar en met de buurt.
De bouwvergunning vermeldt: ‘Tijdens de voorbesprekingen met het Kabinet van de Schepen van Mobiliteit
is afgesproken dat in het kader van duurzame mobiliteit, het project slechts een zeer beperkt aantal
parkeerplaatsen op eigen terrein zou voorzien. Het inschrijven van deelauto’s, voorzien van ruim bemeten
fietsenbergingen en het afstand doen van parkeerkaarten (bewonerskaarten) zijn hierbij essentieel. Bovendien
zijn bijkomende argumenten de ligging nabij het stadscentrum en de goede ligging ten opzichte van het
openbaar vervoer (nabij buslijn en station Dampoort) en voorzieningen. De vergunning wordt afgegeven onder
volgende voorwaarden: Slechts één parkeerplaats moet worden voorzien. Dit moet ook zo in de basisbeginselen
van het project aangepast worden. Er worden geen bewonerskaarten uitgereikt voor dit project.’
Leuk detail: de ingerichte parkeerplaats wordt gebruikt voor het stallen van de fietsen van de bewoners.
Bovendien bezitten de bewoners geen individueel gebruikte privéwagens.

Illustratie 10: Cohousingproejct De Schilders in Gent © Filip Dujardin
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6.2 Buitenland
6.2.1. Bremen
De Stad Bremen heeft een aantal inspirerende voorbeelden wat betreft de integratie van gedeelde mobiliteit bij
woningbouw. Het uitgangspunt daarbij is de Bremense Stellplatzortgesetz waar ontwikkelaars een verlaagde
parkeernorm kunnen verkrijgen op basis van het aanbieden van gedeelde mobiliteit, fietsvoorzieningen en
toegang tot openbaar vervoer. Deze wetgeving maakt de integratie van deelmobiliteit in woonomgevingen
gemakkelijker en reduceert daarmee autobezit én -gebruik.36 Eén van de voorbeelden is het project in de
Kissinger Straße 1,3 & 5. Dit project voorziet een combinatie van elektrische en conventionele deelauto’s,
aangevuld met deelfietsen. Opvallend daarbij is dat de projectontwikkelaar niet alleen het aanbod mee
subsidieert, maar ook het gebruik en de registratie. In andere projecten als de Bunte Berse en de Hafenpassage
zien we immers dat de projectontwikkelaar ook instaat voor de inschrijvingskosten bij het autodeelsysteem én
alle ritten met de deelfietsen en openbaar vervoer 100% terugbetaald. Op die manier stimuleert de stad Bremen
de shift richting duurzame mobiliteit.37

6.2.2. Molenwijk Amsterdam
De Molenwijk in Amsterdam is een typisch voorbeeld van een wijk uit de jaren ‘60, gebouwd op basis van
bereikbaarheid met de privéauto. Momenteel wordt het gebied herontwikkeld waarbij de parkeergarages
worden omgevormd tot woonentiteiten. Omdat het aantal parkeerplaatsen drastisch te reduceren, wordt er
samengewerkt met de Nederlandse aanbieder Greenwheels (station based autodelen). Hun voertuigen hebben
gemiddeld 24 gebruikers. 8 daarvan verkopen na instap bij GreenWheels hun auto en 3 besluiten geen voertuig
aan te kopen. Op die manier bespaart elke Greenwheels-auto 11 privéwagens. In een project als Molenwijk
maakt dat 12 parkeerplaatsen overbodig en levert dat 120 m² ruimte op, die anders ingedeeld kan worden.
Het interessante aan de Molenwijk is dat er veel ruimte voorzien wordt voor participatie met de buurtbewoners.
De herontwikkeling van Molenwijk wordt daarmee samen met de buurt gedaan: gebiedsontwikkelaar De
Alliantie richtte een consortium op met de gemeente, externe experten en de mobiliteitsaanbieders. Dit
consortium startte de gebiedsontwikkeling met een buurtscan, waarmee lopende initiatieven en het draagvlak
bij de buurt voor de ontwikkeling en de verduurzaming van mobiliteit in kaart werd gebracht. De bewoners
van de wijk krijgen vervolgens zelf de kans om hun behoeften qua mobiliteit uit te werken met het consortium.
Op die manier wordt de mobiliteitstransitie naar een autoluwe wijk op korte termijn en zo efficiënt mogelijk
ingezet.38

36
37

38

https://www.autodelen.net/blog/vijf-voorwaarden-om-duurzame-mobiliteit-succesvol-te-integreren-in-een-woo
nomgeving/
‘Günstiger Wohnungsbau mit e-Carsharing’, GEWOBA Findorff, (https://www.findorffaktuell.de/findorff-aktuell/		
bau-stadtentwicklung/gewoba/) en ‘Mehr E-Mobilität für GEWOBA-Quartiere’, GEWOBA, 27/11/2019, (https://www.
gewoba.de/gewoba/presse/details/mehr-e-mobilitaet-fuer-gewoba-quartiere-4933).
Woningcorporaties en duurzame mobiliteit, (https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/25302/woningcorpo		
ratiesenduurzamemobiliteit.pdf), p. 19-21.
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6.2.3. Merwedekanaalzone Utrecht
De Merwedekanaalzone in Utrecht is een van dé pilootprojecten in Nederland. In tegenstelling tot de gangbare
parkeernorm van 0,7 parkeerplaatsen per woning, is de norm voor dit project verlaagd worden naar 0,3 voor
bewonersparkeren en 0,1 voor bezoekersparkeren. Parkeerplaatsen worden daarbij niet gekoppeld aan de
woning. Op de site wordt het STOMP-principe toegepast: eerst ruimte voor voetganger, fietser, openbaar
vervoer en Mobility-as-a-Service principes, waaronder ook gedeelde mobiliteit valt. De privéwagen wordt het
verst van de woning voorzien. Dit vertaalt zich o.a. in een aantal autoluwe wijken. 30% van de oorspronkelijke
parkeervraag zal opgevangen worden via autodelen. Bezoekersparkeren zal worden opgevangen via P&R’s en
enkel bewoners en deelwagens krijgen een parkeerabonnement. Ruim 300 parkeerplaatsen van de 1800 zullen
voor deelwagens voorzien worden.
Wat de Merwedekanaalzone extra interessant maakt is het feit dat op de site een vijftal mobipunten zullen
ingericht worden. Op deze mobipunten zal onder andere een fysieke mobiliteitswinkel te vinden zijn met
reparatiepunten, servicebalies, verhuur, pakketautomaat en toegang tot deelwagens. Daarnaast komen er ook
extra functies zoals een kinderopvang en een supermarkt. Alle diensten op het mobipunt zullen boekbaar via één
digitale applicatie.39

39

Stedenbouwkundig Plan Merwede, 6 november 2020 (https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/docu		
menten/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/merwedekanaalzone/stad		
swijk-merwede/2020-11-stedenbouwkundig-plan-merwede.pdf), p. 24-31.
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7. CONCREET AANBOD VAN AUTODEELAANBIEDERS
Hieronder wordt via fiches kort het concrete aanbod voor de structurele integratie van gedeelde mobiliteit bij
woningbouwprojecten per autodeelaanbieder weergegeven. Voor verdere informatie over systemen op maat of
kostprijzen verwijzen we naar de respectievelijke contactpersonen.

BESCHRIJVING AUTODEELSYSTEEM
Cambio autodelen is een autodeelaanbieder actief in heel België. Ruim 50.000 (particulier en zakelijke)
leden maken ondertussen gebruik van het ruime netwerk van cambio deelwagens verspreid over meer
dan 60 steden en gemeenten. Als lid van de cambio-community heb je toegang tot alle deelwagens in het
aanbod. Er zijn geen beperkingen wat betreft type wagens of locatie van de wagens. Via de cambioApp (of je
cambio-kaart) krijg je toegang tot het hele netwerk van deelwagens. Reserveren en toegang tot de wagens
kan volledig via de cambioApp of de telefooncentrale (24/7). Zo garandeert cambio een inclusieve en
laagdrempelige toegang tot haar deelwagenpark.

BESCHRIJVING AANBOD WONINGBOUWPROJECTEN
Cambio wil niet enkel de eindgebruiker, maar ook de opdrachtgever volledig ontzorgen en biedt dan ook
een totaalpakket aan. De in het project voorziene deelvoertuigen worden volledig geïntegreerd (hard- en
softwarematig) in de bestaande cambio-omgeving zodat betreffende voertuigen (én de eindgebruikers)
mee kunnen genieten van de volledige cambio-dienstverlening. Dit impliceert dat de uiteindelijke gebruiker
ook toegang krijgt tot het volledige netwerk. Het lokale aanbod op de site kan zowel uit elektrische wagens
bestaan als voertuigen op benzinemotor. In geval van elektrische voertuigen dient wel voorzien te worden in
de nodige laadinfrastructuur. Ook hier kan cambio een ontzorgende rol in spelen.

CONCREET AANBOD
o

Deelwagen met boordcomputer (fossiele brandstof)

o

Elektrische deelwagen met boordcomputer

o

Inbouwen van een boordcomputer met alle noodzakelijke functies (openen deelwagen en registratie
ritten) bij een deelwagen die geen eigendom is van de eigen autodeelorganisatie
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KOSTPRIJS VAN HET AANBOD
De kostprijs is sterk afhankelijk van de locatie (in bepaalde gevallen is er geen enkele kost verbonden aan
een mogelijke samenwerking), maar ook van het type en aantal wagens. Doelstelling is echter dat een
eventuele kostprijs in ideale omstandigheden gecompenseerd kan worden door een voor de bouwheer
interessantere parkeerratio. Daarnaast zal de aanwezigheid van een volwaardig deelaanbod ook mee deel
kunnen uitmaken van de verkoopstrategie richting toekomstige bewoners.

VOORWAARDEN VOOR PROJECTONTWIKKELAAR
o

Bereidheid tot ter beschikking stellen van nodige parkeervoorzieningen, eventueel aangevuld met
financieel engagement voor een bepaalde termijn – zie hoger.

o

Daarnaast is cambio ook sterk vragende partij om te kiezen voor een open aanpak: voertuigen worden
idealiter ook opengesteld voor omwonenden rond de site in kwestie.

MEER INFO

© cambio
website: www.cambio.be
Contact: yri@cambio.be - Yves Rigole
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BESCHRIJVING AUTODEELSYSTEEM
Dégage is een niet-winstgedreven vrijwilligersorganisatie die particulier kostendelend autodelen
ondersteunt. Leden van de organisatie kunnen zowel hun eigen wagen ter beschikking stellen via het
systeem en/of deelwagens van anderen gebruiken. Dégage biedt software voor de reservatie en facturatie
van het autodelen en neemt de volledige administratie (o.a. facturatie) op zich. Deze organisatie heeft dus
noch eigen wagens noch technologie die kan worden ingebouwd in wagens van derden, maar zet in op het
optimaliseren van het gebruik van bestaande wagens.

BESCHRIJVING AANBOD WONINGBOUWPROJECTEN
Dégage biedt een model aan waarbij autodelen en/of fietsdelen kostendelend en in overleg met de
bewoners georganiseerd wordt. De toekomstige bewoners van een bouwproject worden van bij de start
betrokken om autodelen op hun maat in te richten. Hoe groter de betrokkenheid en inspraak, hoe groter
de kans dat het aanbod van deelvoertuigen goed gebruikt en beheerd zal worden. De projectontwikkelaar
kan het concept van bij de tekentafel meenemen in de ontwikkeling en de toekomstige bewoners laten
begeleiden bij de invulling en bij de opstart.
De mogelijkheden zijn divers: het delen van de eigen auto’s of fietsen, samenaankoop van gedeelde auto’s
of fietsen, het parkeren van de voertuigen op het eigen project of in de buurt.

CONCREET AANBOD
Geen boordcomputer, maar wel software voor o.a. reservatie van de wagen en facturatie

KOSTPRIJS VAN HET AANBOD
Eenmalige opstartkost (€1.000 à €6.000)

VOORWAARDEN VOOR PROJECTONTWIKKELAAR
o

Voorzien van vaste standplaats(en) voor de deelwagen(s)

o

Voorzien verkeersbord ‘autodelen’

o

Voorzien van een (extra) infobord betreffende autodelen

o

Voorzien van grondschildering op vaste standplaats(en)

o

Communicatie betreffende het autodeelproject

o

woningbouwproject dient gelegen te zijn in een stedelijke omgeving of dorpskern. Het project dient een
visie uit te dragen die belang hecht aan bereikbaarheid via openbaar vervoer, te voet of met de fiets.
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o

De toekomstige bewoners dienen tijdig betrokken te worden bij de uitbouw en opstart van het
deelsysteem.

o

Het project dient open te staan voor gebruik van het deelsysteem door niet-bewoners als dit de kans tot
succes kan verhogen.

MEER INFO

© Dégage!
website: www.degage.be/autodelen/
Contact: info@degage.be
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BESCHRIJVING AUTODEELSYSTEEM
Partago, opgericht in 2015, is een niet winst gedreven coöperatie en biedt exclusief elektrisch autodelen aan
met (en zonder) vaste standplaats. Het bedrijf beschikt over een reservatieplatform en toegangstechnologie
via boordcomputer en smartphone-app of chipkaart. Partago is aanwezig in Gent, Leuven en enkele
kleinere gemeenten in Vlaanderen.

BESCHRIJVING AANBOD WONINGBOUWPROJECTEN
Partago kan het autodelen bij woningbouwlocaties op twee manieren ondersteunen.
Partago levert de deelwagen(s): In dit geval investeert Partago in elektrische deelauto’s en baat deze
deelauto’s uit voor het publiek. De samenwerking geldt voor minstens 4 jaar. Partago investeert zelf
in laadpunten op bovengrondse, goed verlichte en 24/7 goed bereikbare parkeerplaatsen op de
gemeenschappelijke delen van het project die door de ontwikkelaar kosteloos ter beschikking gesteld
worden. De Partago laadpunten worden bij voorkeur aangesloten op een gemeenschappelijke teller van de
site. Partago betaalt per half jaar de verbruikte stroom aan het project.
De projectontwikkelaar levert de deelwagen(s): Alternatief kan de promotor zelf wagens aankopen en deze
ter beschikking stellen van Partago voor het elektrisch autodelen.

CONCREET AANBOD
o

Elektrische deelwagen met boordcomputer

o

Inbouwen van een boordcomputer met alle noodzakelijke functies (openen deelwagen en registratie
ritten) bij een deelwagen die geen eigendom is van de eigen autodeelorganisatie

o

Laadpunten

KOSTPRIJS VAN HET AANBOD
Afhankelijk van de locatie en gewenste voertuigen (stadsauto’s, busje, bestelwagens) en gewenste
laadinfrastructuur, maken we graag een prijs op maat van uw noden.
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VOORWAARDEN VOOR PROJECTONTWIKKELAAR
o

Voorzien van vaste standplaats(en) voor de deelwagen(s)

o

Voorzien van grondschildering op vaste standplaats(en)

o

Voorzien van afnamegarantie of bijdrage om een minimale omzet per maand te behalen

o

Communicatie betreffende het autodeelproject

o

De projectontwikkelaar voorziet in adequate bekabeling van de elektriciteitskast naar het laadpunt.

o

Voldoende woondensiteit van de omgeving

o

24/7 toegankelijke parkeerplaats vanaf de straatkant voor publiek gebruik

o

Het project moet berekend zijn op uitbreidingen van deelautolocaties

MEER INFO

© Partago
website: www.partago.be/
Contact: Joachim Jacobs, joachim@partago.be
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BESCHRIJVING AUTODEELSYSTEEM
Cozywheels is een platform voor het delen van voertuigen tussen buren. Fietsen, bakfietsen, auto’s,
bestelwagens en zelfs rolstoelvriendelijke wagens kunnen gedeeld worden tussen particulieren en
organisaties. Cozywheels is een dienst van Mpact asbl wiens missie het sinds 1975 is om diensten voor
gedeelde mobiliteit te ontwikkelen. Mpact is bijvoorbeeld oprichter van cambio.

BESCHRIJVING AANBOD WONINGBOUWPROJECTEN
Cozywheels laat de bewoners van een gebouw toe om voertuigen met elkaar en met andere buren te delen.
Cozywheelers vormen gesloten maar evolutieve groepjes, die onderling één of meerdere voertuigen delen.
een Cozywheeler kan deel uitmaken van verschillende groepen naargelang het type voertuig dat hij of zij
nodig heeft. Een eigenaar kan ook gebruiker worden in een andere groep. Het concept van deze gesloten
groepjes is belangrijk voor Cozywheels omdat dit een hoger niveau van vertrouwen toelaat. Leden van
eenzelfde Cozywheels-groep kennen en respecteren elkaar en gebruiken het voertuig alsof het hun eigen is.
Via het platform delen Cozywheelers een gemeenschappelijke agenda om het voertuig te reserveren, de
gereden kilometers of de gebruikstijd te noteren, een maandelijkse afrekening te ontvangen, … Ze hebben
er ook toegang tot een aantal documenten om zeker te zijn dat het delen zo vlot mogelijk verloopt: een
contract, een huishoudelijk reglement, een aangepaste verzekering, ...

CONCREET AANBOD
Cozywheels komt naar u toe voor een afspraak, om uw noden te analyseren en u in het deelproject te
begeleiden: een kennismakingsdrink, een informatiesessie, een groepsopleiding, het maken van wettelijke
documenten, ...
Daarna volstaat het dat de bewoners zich inschrijven op het platform, hun lidmaatschap betalen en dan kan
het delen starten.

KOSTPRIJS VAN HET AANBOD
Bekijk de kosten van het lidmaatschap op onze website voor particulieren en organisaties.

VOORWAARDEN VOOR PROJECTONTWIKKELAAR
o

Voorzien van vaste standplaats(en) voor de deelwagen(s) met duidelijke markeringen.

o

De projectontwikkelaar kan de lidmaatschapskosten voor Cozywheels voorzien voor de eerste twee jaar.

o

De projectontwikkelaar faciliteert mee de communicatie om zeker te zijn dat de toekomstige bewoners
kennis hebben genomen van het autodeelproject en zodat er een kennismakingsdrink of een
informatiesessie kan georganiseerd worden.
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MEER INFO

© Cozywheels
website: www.cozywheels.be/
Contact: hello@cozywheels.be
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BESCHRIJVING AUTODEELSYSTEEM
Tapazz biedt soft- en hardware aan die het gemakkelijker maakt om de eigen wagen(parken) te boeken, te
beheren en efficiënter in te zetten.

BESCHRIJVING AANBOD WONINGBOUWPROJECTEN
Tapazz ontwikkelt deeloplossingen: gebruiksvriendelijke soft- en hardware die het gemakkelijker maakt om
de eigen wagen(parken), ruimtes, parkeerplaatsen, fietsen en meer te boeken, te beheren en efficiënter in
te zetten. Tapazz biedt een white label formule die het mogelijk maakt de branding van het autodeelproject
aan te passen naar de wensen van de projectontwikkelaar.

CONCREET AANBOD
o

Inbouwen van een boordcomputer met alle noodzakelijke functies (openen deelwagen en registratie
ritten) bij een deelwagen die geen eigendom is van de eigen autodeelorganisatie.

o

Via de applicatie kunnen o.a. ook andere assets zoals ruimtes en parking ingeboekt worden.

KOSTPRIJS VAN HET AANBOD
Geen info ter beschikking, voor meer info contacteer contactpersoon

VOORWAARDEN VOOR PROJECTONTWIKKELAAR
Geen info ter beschikking, voor meer info contacteer contactpersoon

MEER INFO
Website: www.tapazz.eu/autodelen-vastgoed/
Contact: Maarten Kooiman, maarten@tapazz.com
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BESCHRIJVING AUTODEELSYSTEEM
WOW-Mobility biedt een totaaloplossing voor mobiliteit met integratie van verscheidene modi.
WOW staat voor een ontzorgd beheer en schaalbaarheid van de vloot.
Zo is het perfect mogelijk om auto’s, fietsen en andere vervoersmiddelen zoals e-steps en e-cargobikes
toe te voegen aan het deelsysteem. Ook het aansluiten van slimme fietsparkings met toegangscontrole is
mogelijk.

BESCHRIJVING AANBOD WONINGBOUWPROJECTEN
WOW levert een afgesproken aantal e-bikes en/of (al dan niet elektrische) wagens met deelwagenkit of
bouwt de kit in in de wagens die zelf door de projectontwikkelaar worden voorzien.
Een beheerplatform wordt opgezet waarin alle informatie over het gebruik, de reservaties, het onderhoud
en de locatie van de voertuigen wordt verzameld en ter beschikking wordt gesteld aan de beheerder.
Een eindgebruikersapp met reservatie- en betalingsfunctionaliteit wordt ter beschikking gesteld om
voertuigen te reserveren en te openen.
Het deelsysteem kan opgezet worden vanaf 1 wagen of 2 fietsen met laadstations en kan uitgebreid worden
naargelang de behoefte. Indien gewenst, bieden we ook e-steps en/of e-cargobikes aan om het deelsysteem
uit te breiden. Ook dit systeem werkt volledig automatisch via de app.

CONCREET AANBOD
Startpakket met 1 wagen en 5 e-bikes met laadstations, inclusief beheerplatform.
Aanbod op maat is mogelijk. In dat geval zullen de voertuigen naar keuze geleverd worden in de aantallen
naar keuze. Het is perfect mogelijk om enkel voor deelfietsen of enkel voor deelwagens te kiezen of om een
mix met andere voertuigen zoals e-steps of e-cargobikes samen te stellen.

KOSTPRIJS VAN HET AANBOD
Voor € 895 per maand beschikt een woningbouwproject over zijn eigen, duurzame deelmobiliteit bestaande
uit 1 (e-) deelwagen en 5 elektrische fietsen met beveiligd laadstation.
De WOW-applicatie laat toe om een verdienmodel te koppelen aan het gebruik van de voertuigen door
bewoners of buurtbewoners. Prijszetting kan ingevuld worden door de projectontwikkelaar of de operator.
Hierin kunnen wij door onze ervaring de nodige ondersteuning bieden.
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VOORWAARDEN VOOR PROJECTONTWIKKELAAR
o

Voorzien van vaste standplaats(en) voor de voertuigen

o

Voorzien van een vaste, vlakke ondergrond voor de plaatsing van de fietslaadstations

o

Communicatie betreffende het deelproject

o

Voorzien van een (extra) infobord betreffende fiets- en autodelen

o

Voorzien van grondschildering op vaste standplaats(en)

o

Voorzien in adequate bekabeling van de elektriciteitskast naar het laadpunt wanneer het over
elektrische deelwagens of e-bikes met laadstations gaat

MEER INFO
Website: www.wow-mobility.com
Contact: info@wow-mobility.com of sales@wow-mobility.com
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BESCHRIJVING AUTODEELSYSTEEM
MyMove is een platform voor het managen en gebruiken van gedeelde voertuigen. We ontzorgen klanten
volledig bij het implementeren, beheren en adopteren van gedeelde vloten: zowel voor het delen als
verhuren van wagens, bestelwagens, e-fietsen, e-steps en ook e-scooters via het “station-based” principe.
We kunnen ook optioneel de voertuigen en extra diensten voorzien.
MyMove biedt gebruikers een complete digitale ervaring aan waar we voertuigen sleutelloos en
geconnecteerd maken. Hierdoor kan men eenvoudig voertuigen ontgrendelen via de smartphone. Van
boeking tot het uit- en terug inchecken van het voertuig, inclusief schade-aangiftes en betalingen. Wij
voorzien ook 24/7 in-app support vanuit Brussel, in drie talen: Engels, Frans, Nederlands.

BESCHRIJVING AANBOD WONINGBOUWPROJECTEN
Richting projectontwikkelaars bieden wij een full-service oplossing aan waar wij mee de shared fleet
beheren en opvolgen, ook de schade. We kunnen optioneel de voertuigen (full-lease op verschillende
termijnen) voorzien van een maandelijkse schoonmaak via partners en deze zelfs te laten ophalen door
iemand wanneer ze op onderhoud moeten. Wij voorzien dus niet alleen de software maar optioneel ook de
hardware en alle benodigde diensten om u volledig te ontzorgen.
In “develop & sell” scenario’s kunnen wij een all-in-1 package voorzien voor 2 jaar, waarna deze wordt
overgedragen naar de VME (raad van eigenaars). In “develop & hold” scenario’s kunnen we u helpen op
lange termijn een gedeelde vloot aan uw bewoners aan te bieden en deze te monetariseren. In beide
gevallen stemmen wij ook het business model samen af op maat, inclusief de pricing.
Dit resulteert voor projectontwikkelaars in sneller vergund te worden, om beter door impact analyses
te komen en maakt het mogelijk om minder parkings te bouwen dankzij de deelvloot. Voor gebruikers
resulteert dit in een ultieme deel-ervaring die hen in staat stelt van gedeelde mobiliteit een succes te
maken.

CONCREET AANBOD
o

Volledige ontzorging (full-service) van de gedeelde vloot in uw nieuwbouwproject

o

Extra service aan bewoners: het aanbieden van multimodale, flexibele mobiliteit

o

Een verantwoorde manier om minder parkeerplaatsen te voorzien

o

Positieve impact op de mobiliteitsimpact-analyses bij het bekomen van vergunningen

o

Digitale gebruikerservaring via de mobiele booking applicatie met digitale sleutels

o

Het voorzien van de voertuigen door MyMove

o

Een compleet business model, inclusief configureerbare prijszetting
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o

Voertuigen worden maandelijks gecarwashed door MyMove

o

Voertuigen worden opgehaald en teruggebracht bij onderhoud door MyMove

KOSTPRIJS VAN HET AANBOD
Wij vragen een abonnementskost voor het MyMove platform per voertuig en per gebruiker. Prijzen van de
voertuigen en aanvullende diensten variëren per voertuig en per dienst.
Voor een vrijblijvende offerte op maat kan u steeds contact met ons opnemen. We bekijken dan graag
samen voor uw unieke toepassing hoe we het best te werk gaan. We voorzien dan een offerte op maat.

VOORWAARDEN VOOR PROJECTONTWIKKELAAR
o

Voorzien van vaste staanplaatsen voor de wagens, steps en fietsen

o

Communicatie naar de residentie bewoners over het voertuig deelproject

o

Minimale commitment van 2 jaar.

MEER INFO

© MyMove
Website: www.mymove.eu
Contact: Olivier@mymove.eu
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8. AANBOD TER ONDERSTEUNING
Heb je bijkomende vragen over de implementatie van gedeelde mobiliteit in bouwprojecten of in jouw
gemeente? Autodelen.net voorziet begeleiding op verschillende vlakken. Neem hiervoor zeker een kijkje op onze
website.
o

Begeleiding bij opstart en implementatie gedeelde mobiliteit in woningbouwprojecten

o

Begeleiding bij opmaak van een communicatiestrategie voor gedeelde mobiliteit

o

Begeleiding bij ontwikkeling van een actieplan gedeelde mobiliteit

46

Dit inspiratieboek werd gelanceerd op 8 december 2021 door Autodelen.net met de steun van
Brussel Mobiliteit.
Verantwoordelijk uitgever:
Autodelen.net vzw
Koningin Astridlaan 185 bus 2
9000 Gent

Meer info:
T: 09 396 70 50
E: info@autodelen.net
W: www.autodelen.net

www.autodelen.net

